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 كلرارلا
 ِ د ا

 لقتتت لا تاك
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 حرصا ) |
 6 ناني ايش لحاس هَل امامي رس |

 50-5 ظ
 5 دم د تس ل 6

 لعتفم ”تالعاق ناعفتسم لسا برضي هيف "رسم

 تآلعاق | ناعفتسم نتاالعأق تاكل َرخأ هب تح احا

0 
 م ّ_ٍ 60 تر ل ل غ2

 ”تآلءاق ث”ليعاَم تاءراشملا دع
 تلا

 أ ال 1 ا 7 2 مرو هو ظ

 لوعف نلوعف نلوعفناوعف ليلا لاق براقتملا نع



 روع مالا مار رابخلا

 37 وطلا

 0010 ناونف نايعاتم ناومق  لئاشف روحبلا نود هل ليوط

 ريرملا

 ”تآلعاق ٠ :راعاق نتالعاق ”تاّمص يدنع رعشلا ديرمل

 طمسلا

 0 ل نام مالا طي هيد طيسلا نإ

 رهاولا

 لوعف * :رتطاقم * :عاقم ليج اهئرفاو. رعشلا وحجب
 ظ 5 :

 لءاقتم ناعاقتم ٠ :راعاتتم لماكلا روج نم لاس لك



 نيك
0 

 هلوقك فضلا اوددش
 مدشللا لع اًرارصا كينيورمعات' "+ رتكع دع غرو كلي

 هلوقك نكاسلا ارق
 ادلجلا جعلي تبسب اهلا ابرض هعم اتماق ”حون بواجي اذا

 هلوقك كرست اوكا
 اربع نا لّجَرلا راثع لاقي الو ترثع نا لجرلا راثع لاقي دقو
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 لجَرا لوقي نا هقح ناكو

 ك1 ل م صقانلا ىلع ةئضلا اوربا 1
 ٍدجولاب هي رغت كفنت ال سجحا اوه ك5 5 2 ١ بلقلا لع تلق اذا

 0 اممالا نم صقانلا ىلع ةرسكلاو ةمضلاو
 1 رمعلا ةده ىصق ل ا تن ىه يردت ام كرمعل

 ”ىاطم نط الا نحمدي لد يناوغلاينالا هللا كرابال

 هلوقك ةحتماأ رابطا ٠ ١
 ٍباالو ماب و عسانا هللا ىلا رتلالك نع صاع ينتدوس امو

 0 ُ هس 1
 مرش رك اودلو ىتح ةكرخلا اوعيشا اذ

 رفيرايصلا داقنت مهاردلا ّىفن رةرحاه لك يف ىممحلا اهادي يفنت
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 اهدعب امف

 جمموهل

 سراسل 0 ١ ما

 ةيرعشلا تازاوحلا يف

 ءارعشلا زاجا دق

 اانا لتكن ل
 ”عوضتي كك كسلا وه د نأ ان ناك كد "دعا

 هلوقك معلا يفالامدنع كلذ عمسي ملو فرصنملا اوعنم 5
 اهيناما ”يغنم كسفن كشنم ةلغاخ» ب نم ءلهابم غالبا

 عانغ الو مودي ثق الف ينع كانغا يذلا يني دغيس

 داود دوكملا او
 ٠ اركش نمل الا افولا قيلي الو . هتطاوم يف الا ململا نسحيال

 ا ذو عطقلا رم اوال 1 6

 ”لابجا شيجلاناولوهقش نم اهو اهل دبال شدجلا اهب يعرب
 هلك را ردع ارتطق
 'عبتتي هنب اهيلع ا هعّدقيف اك الجل 2 تقانم

 هلوقك ددشملا اوففخ 30
 افحت تدل هك 2 ثهاز قنا تام 3

 ٌفِمَت تسيل لوقي نا هقح ناك
 . 1 ١ ب_- 1 كح: كل لا را ووو ارلا رولا للا

 1 وت تب تك حجل اخ م صج هرعع عم جي ب هجيج هيمي + يو يع مح ع عج جه 2



 ع

 ءاطيالافنيعمتلاو ءاطيالا ةيفاقلا بويعباضيا اوقلا مهنا لعا )١1(

 هلوقك ىنعمو ًاظفل يورلا ةلك ةداعاوه

 يراشسلا اهنا فرن ال نيعلا دقن ' | مدلتم ءاسرو لال "مضاوا

 يراسلا هحابصم ىلع لضي د لا رٍضرانع عرزلا ضفخي ال

 هلوقك امهيف ءاطيا الفاهانعمنودامبظفل ىلتخا وا امبظفل نود
 اناسنا رهدلا ك..م نسحاو

 اناسا دا يف تدشن ةشوهدم . تذدغنيخ هنمتاراقت ل

 لوالا :تيبلا ىف ءانعم نايتعم هيف كرتشا نيتلا نناقش

 وهف هدعب امي دحاولا كنا ةيفاق قلعت وه ربما

 هلوقك كلذ لكاش امو ظرشلا

 يفا ظاكع موي باحكا مهو رميت ىلع رافجلا اوددو مهو

 ينم "وولا قدصب 8 ندهش رتاقداص نطاوم مم تدهش

 اهنودب ديفت ال اهنال يناثلا تييلا نم تدبشب ةقلعتم ينا ةظفلف

 هلوقك هدعب اب رسفي هنكل ىنعملا ضءب هيف ناك ذا لوبقموهو
 ماتخ هتبكن بيط نم ال ساكب ايح دقو هل لوقا
 مادملا درولا نع ترصع ىم الك لاق رصعت كيةدخ نما

 اهتلعت نودب اهتاذب يفتكت لوالا تيب زجع نم ماتخ ةظفل ناف

 ىغبا تراظن الو ينيع تحل ام هللاو



 ا

ٍ ٍ 0 
 ريغرخاو اسسؤم تيب نوكي كا وهو سيسأتلا دانس يناثلا

 هتك نس

 ”هرم اييفتشي ال هحارجو فشلا تبا هتابرض اماكن

 لاق نا دعب
 ”هداه قّرفملا ”توملاونونبت كاف ةايحلاب اورغتست ال

 : كلذو ليخدلا 5 فاالتخا وهو عابش اذاني تلاكا

 هل زكا كو هع ةعج نيب عمج

 رئاع ةماهح نم داوب يلب تحيصاف ا

 رئاختلادعب ءا ارمخا رضه نهو 0 ةعاضق نم أهوعنم مثو

 فدرلا لبق يذلا فرملا ةكرح فالتخاوهو وذحلا ذانس مبارلا

 هلوقك ةعسو ةحتش نيب عما يا
 انوح موقلا دولج 4 ا هوي لاطب الا نعتنعضأو اذا

 .اثي رج اذا حايرلا [قنطت ا رالخا نونه نيعوطع» نك

 ئرت ج نئيفلاو ةهتفلا نيب عمج هناف

 ا املا نرللا ةكرح فالخا وهو هيحوتا دانس نيماخلا

 هلوقك دانس ليلخلا هدعي مل اذهو ديقملا ّيورلا
 "عبط صقنا| ىلع صقنلاوخاو 0 م ىتفلا قاض امر

 0 كاك نم [ضحلا ىقبلاو ” ةدومم !١١ .ةبقاع-. قتل
 هلوقكو

 بترلاِب ةبتر يذ فرعاو فمه ةمه يذ دعباو
 هيضقلات حت ماحلاو تيّبلف روغنلا لككادان ظفللا اذب



 اناني

 نرتقي ناوهو افك الا لوالا ٠ عاونا ةعب را ىلع لوالا برضلاف 0 1 7 0
 ل 0 :

 ريثل لوك" 7 ىف هل ةءراقملا فورملا نم هريغب يورلا

 ”نيزح ها نيبلا ضار غ حاصو ةريح قرافو ”لامحا مز اذا

 ةلكيضو 1 2 رداوه تت داو ورخك ىلعاب اودانت

 هريغب يورلا نارتف ١ يثو ةراجالا| 00 داحالا يفاثلا

 ارمتلا كود نا بني ال ”س ْسا|و ا 0

 اينكلا موقف لبا 0 ناةيحالا لصو يفرد 0

 ةدحاو ةدمصق 2 ءابلاو ءازلا ىلا درب م هناف ||

 ةئصلا لثم نيتفلتذم نيتكرح فى رجلا كي 0 وهو ءاوقالا "*

 هلوق يف ةرسسكلاو
 ”هماطم هاقثلا يف يلام تاهو اهب نمو رايدلا تل

 .عئارملا نيب عزجلا كاذ ناكسو ارجاحو نيتوبرلا ينيع ٌرصبتف

 نيتدعابتم نيتفاتمم نيتكرح نيب عنا وهو فارصالا
 هلوق يف ةرسكلاو ةحتفلاك

 ءادالا تلحعف 0 ىليل نبا ىلع تددر فرت 1

 ءادب واش نم هللا امر انعتا 21 تال ١ تليف

 تيب نوكي ناوهو فدزلا دانس لوالا ٠ عاونا ةسمخ ىلع يناثلاو

 هلوقك فدرم ريغ رخاو ًاقدرم
 ينم تمطتل 1ذا ىعواطت ... يشن نأ ولاةنمادنا تمدن

 ينوق ترسك نيح كاد وفعل يم يأرلا ةءاقس'يلإ .نيبت

 ا



 ساس.

 || درالا لص طنحاق ١ ةممخ دودح كي يقاوقلا صح
 اةفدارملا هدعي 2ك 2 ةكرادتم كا 30

 هلوقك ةيفاقلا كاس نيب تاكرحتم عبرا يلاوت وه سواكتملاف
 "لعن ال يذلا هيف قثرا اذا هلم ليوطو بعص ارعشلا

 هلوقك اهينكأس نيب تاكرمتم ثالث يلاوت وه بكارتملاو
 جلبلاو ا رول علطمب ٍدبك يفحبصلا يعبنو لالهلا يرزت

 هل 0 0 نأ نك 2 يلاوث وه كراذلاو

 يققثري ردبلا ىلا ما يْسِي رخيلا ىلا ىرد اف طاسلا يف يثمي لبقاو

 .درولا نع ىءادنلا ينغت مد سوقن ىرتلا ىلع _مويلك يماسح نميلو

 ةديقملا يفاوقلاب صاخ وهو ةيفاقلا كأس عاتجاوه فدارتملاو

 رك
 0120 نيالا قبانلا ٠ دارطلا ليك تولل رريلللا
 تاطاا ع دراج هاوس | ١ هيك لع داقن تولاو ظ

 ْس ا ا اك! قجعلا

 ةيفاقلا بويع ُِق

 هتكرحو يو رلا ظحالي لوالا نيبرض ىلع ةيفاقلا بويع
 007 + 5 تاكرملاو فوركلا نه يورلا ليفام ظحالي ينانلاو
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 هلوقك سساتلاو ثفدرلا نع ةدارجم اسفأنل

 ”مستبي ثلا نا ننظت الف ةزراب ثيللا بويت تيار اذا
 هوقكم

 'رصقي ينع قرشلا 'عاب لاز امو يتبيمل "لذ ”برغلا يفارام اذا
 هلوقك ءاملاب ةلوصوملاس ١

 اهدي هنا امرأ 1 د ومتلا لصنالا ىلع يكبت

 هلوقك :شساتلاو ففدرلا نع ةدوح ةلوا نر
 ْمَلَط حبصلا اذا اهاعرث تنك 2 الفلايف ”قون ليما ”بوكر ام
 هلوقك ٍفغلالاب قدر ا

 مالسلاو ةيحتلا ينم 2ىدملا لوط ىلع كلف
 هلوقك ءارلاب نإ

 نوشنلا مويل ىنسملا هئايآ "تّوطنا فيك هجوااكاذل اهأ
 هاوقك ءايلاب وا

 نيصن اهيلاو انقلخ اهنم اهناكسوضرالا ينب نحن

 هلوقك ةسسوم اكل
 كاش هنمرئلاشب بجعاف 0هلعف ركشاو وكشا

 تر

 كرادتملاو نكارتملاو سواكتملا قو : ةسمخ ةيفاقلا دودح

 هلوقب نيدلا ينص امج دقو فدارتملاو رتاواملاو



51 

 ءالا ةرسسكك يورلا دعب ةعقاولا لصولا ءاه ةكرح وه ذافنلاو

 هلوق نم

 ”جدم وهو توا هلا 1

 مسع رانع نياو ةازغلا نيا

 هسرتوهايظ ىخذام نم عاترا 0

 هسفن ا ةراجالا 0 نا اهلجاو أاهتربا مولعلا 50

 تاانلا اوضقلا
 ل

 ةيفاقلا عاونا يف

 ام ةقلطملاف ةديقم اماو ةقلطم اما نييرض ىلع ةيفاقلا نا

 هلوّك نيل

 ًامركت ”يفللا رذعلا لبقث دقو

 هلوقك ءاجب
 ادا تلك صم كتم تا اذا

 ةلوصوم ةدسسوم أم نا

 ”عداو وهو اققاو يرذع لاب م

 ”هركاب ىممولا نم اهاقس الف

1 5 1 5 0 

 ة4رقكا دعم نيل قرع ةليصوم ةفدرع انلاذ
 فقرأ نيعاالم دى دك

0 
 ًاعفاي كتي رط حلصت 9 7

 دالبلا نم هك رع كفيض و

 رحالصا قع تنويع هجرك "اذان

 هلوقك رهاظ نيلب ةفدرم ةلوصوم كاي

 انالطبلا كبناو ةلاطبلا ![مدو ٍنغتسا ةكشو تفاح اهلمبف
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 هنامزا يف ثيغلا ماقم تماق هتاحار يذلا كالملا ابيااي

 ةداوملا ءايلاك لصولا ءاه ةكرح عابشا نع أشني نيل وه جورحلاو

 وهيربيىدملا ىلع لاقدلا طرف اغاو لاقصلاب ىلي 5

 ىلاثلا لصفلا

 ةيفاقلا تاكرح يف

 هيجوتلاو وذحلاو عابشالاو سرلا ثو ”تس ةيفاقلا تاكرح

 ذافنلاو ىرجماو

 هارت نداضلا ةكرك سمانا فل لبق ا ةكرس 0
 .براشملا نيب ناسرفلا اهب لوجت .2 تصصا”ليطااذا شرق

 هلوق نم ءاطلا ةرسكك ليخدلا ةكرح وه عابشالاو
 ”لطاع هنموهو حبصا نالاو لاح هنم رهدلا ديج ناكذق

 هلوق يف ميما ةكر 2 فد رلالقامتك 0
 لامشلا ير هراثا تحت لاب لمرلا يداوب لاطنمل

 ةءتنك نكأسلا يا ديقلا يور لبقاه ةكرح وه 00
 هلوق نم داضلا

 عضت روللو ديعلا عفرت عدبلاب يت انوهذلا تا

 هأوق نم لادلا ةكرك يورلا ةكرحوه ىرللو
 ”دقع 'هل سوفنلا ديج يف هنم5و ًًظفلمبطرلا ءولأللا ”تلخماف اذا



 ايل ل

 ور ملصت امهلثام أمم كلذ ريغو طع أو مقا ل كالا

 ”يورلا هك رح عابشا ن2 ال دم فرح وه لصولاو

 ْ هلوقك ةحتفلا نع دلوتت فلالاذ قلطملا

 امادقنو اند ناو ديعيلا وف اهدلاب برق ناو تبارقللن أ

 هلوقك ةعشلا نع واولاو

 ”تويبلا هتنيه مظعل هب انتل كلف لع اتم لف

 هلوهك ةرسكلا) نع ةالاو
 درو سوعتو نيا امجناو ل عامسو لودج 3

 رك ”بابضو ر ةفانم قربو 9 ٍكلاثم دعرو

 هلوتك را ل ف نا لع
 هام كفل ركخاف يتفلاخم ىرايذلاو ىوملاب الع كوىوصت

 >ٍ هلوقكو
 00 اد ىلا كيا عي طاف كارألا عراق تضقر
0 

, 

 تااد راخالا ىرذ نم. 'لالزال رعت نس
 , هلوقك اًريعغ 0 0

 ارتست ناي ”ل لوف اًرط مل ام بارتلاى لا نيذلا نا

 هلوقك ةتفلاب ةكرذتم اما يو ريعلا ءاهو
 اهبيطخ يلا.دعب اما ”تلق اذا يننا توناهلا "يملا ملع دقق

 هتك ةعشلابو

 ”دقازذ 3 را و (هنخ مىدملازاك انه

 هلوقك ةرسكلاب و
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 : لاقيف هيلا بسلتف ةديصقلا هيلع قب يذلا فرحلاوه يورلاو

 م 4 مل 0 2 مج 1

 وا ار ليختالا ابفرجن ناك اذ ةلاد واب ةلعماوا نار

 رعاشلا لوق نعم يورلاف الاد وا اهم

 "افقلا هبط نم ىلتلا لاني الو ”لهرلا هيواص ن0 فشلا ا
 غءايلا وه

 نوكت .نا:تاحلاص ريغ افرحا نيلا اذه لها ى تسال

 ةتس يقو ايور

 فلالاو فقولا يف بصنلا نيونت نم ةلدبملا فلالا ١
 كيلو, ةنئاغلا نيب ننزدباو ةفيفللا رك الام ون نا

 . ميحصلا يف ىنثال ريملا فلاو قالطالل ةدئازلا يثو عابشالا

 ءاطاو فقولا يف ثززاتلا ءات نع ةبلقنملا ثيناتلا ءاه '

 5 ءاهو 00 ما تر ار دعب ريح 2 يتلا

 هيكو هاير ايوق
 ارهداك ([بميس اح زكر د هوجو نيمهشلا 0

 يشخاو رم ةحتفلا دعب ناولصتو يبهذاو

 ةفيفخلا ديكوتلا نونو نيوتتلا نون
 هيلعوب امرك ... كاش يقرح ديب ةكرجلا مالا نا لا

 ةروصقملا فلالاو ودعو ىبظو ولدك ةكرمتلا ةلعلا فرحأو



 ا

4 3 01 0 10 5 8 

 محلم ةيفاقلا ناف

 ْ ا اوك نسل
 0 م نهىلع ليللا لوطا ام 4 "لق ناو يذؤي أم لكل

 هكا 411 ل ا
 الدار هاما هيارح دحم ٠ ىتياع م م اذ ”كي ندو

 يورلاو ١ فدرلاو ليخدلاو ٠ سيساتلا : يثو ةتس ةيفاقلا فرحاو

 جورلاو ٠ لصولاو
 فرح الا يورلا نع اهلصفي ال ةيواه فلا وه سيساتلاف 3 ٍء

 هلوق يف بعاوأ فلاك كاتم ذحاو
 ربعاوللا حافرلا نعط ىلاويصاو بضاوقلا فويسلا برضملا ٌةْنحا
 اوميف ماللاك يورلاو سنساتلا نيب لصاف كرمت“ وه ليخدلاو ||

 ”للاوم ثروجيلاو ”بذع كدوزو هنال ارحب كوعدا نا كييشاحا
 اماوهو هب لصتم يورلا لبق .:رك اس نيل فرح وه فدرلاو

 ها
 ”لاجا سانلل 4 فويسللو هب ٍلينقلا مسج يففيسلا لئاقلا

 هلرشك ا
 ”دوجحيو ةرات لب رهدلاو رداغ ةوطس رهدلا؟ طعاطسف

 ءارقك هاند
 ”قنيللاو .هيرهد لاعف جيبق ٠ ييدنع ”ناهف تابئانلا”تكرع



 علو

 لوك نتالعف

 ا ١( هللا ١ قوا 20 اف توما نرقا 8

 هلوقك '”لوعف اهنم لك ريصيف براقتملا ءازجا ىلع ضبقلا لخديو
 لضفاف داعو داذف داقو دازف داسو داك دافا

 رخالا لوقو
 ىلوف داعو "له لاقف»- .انيلع“ داو لاضف راغإ

 هلوقك ناعف ريصبف مرثلاو
 ايأرثنمحلاو الوق تنصلف ” قءاج تراك

 لعف ريصيف نسحتس# ريغ وهو
 هلوقك كرادتملا نم نلعف رامضا زوجيو

 اقفر ول يداحلاً رضام اهرجزي يداحخلا تاب دق

 هالمعمقههل

 عبارلا بابلا

 ةفاقلا ىف

 اهفورحو ةيفاقلا ةيهام يف ض

 كرغتلا مم هيلي ل ؟ أس لوا ىلا تنيلا رخا نم ةيفاقلا

 ةرثنع لوقك ٠ ةلك اما نوكت ينو هلبق يذلا



 ٍ ,,هلوقك نبحلا اهيف زوحيو
 كعلطم ءامسلا يف اوأر دقو مهسقتا داسملا نعي ف

 هلوقك فيفخلا نم نتالعاف نبخ زوحجيو
 "عام لك قيرفت الع ال نا ىلع ثراهنلاو ليللا مزع

 لردك ناعاتم رصخرتك رهو اما نافتسو

 ”نوكسنوهناك تاكرح موي لك يف ءانفلا ءرلو
 هارقك ذالك بيكلا امهلع لعد و

 ان ل اكتم رك وا, كاره نم ريظت ام ريما

 ' فاعلا ناتاي لبر | اذه يف قكلا عم نبا دو>و زوجن الو

 هيرطش 0 ”رازوجي ال عراضملا رب يفو

 0000 211, امام نشل ريطف انرفكلاو انا وتنال

 ديز لثم راف لاجرلاتيار دقو

0 

 رذنلاو نايبلاب انرشم اناتأ

 نتالعافو نلعافمْن أ عفتسمريصتف ثا رحب ءازجا نيخ نسهتساو
 الا يناثلا نبخو لوالا فكب نتالعف ”لعفتسم لاقي ال يا (1)

 تاكرحت س.خ عمتجي
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 كلعفنيل هلا 21, نمو كعم نك نم قدصلا كان

 هلوقك نلعتفم اهنم ”لكر يصيف رهئازجا "لك يف ىلعلاو
 ايي فاثم دنع نم مك دلو نم 1 ا "تدل

 ار يبوتسم ريغ هنكل نالعف ريصيف 0 و

 هادووتريخ نم لجتو ربلط ريخ منه لقثو
: 

 هردقا نءالعق ريصتف رمزا ْس نئالعاذ يف نيخلا زوجبو

 5 انف لادكالا ثيكت 5 قوشلا سك 05

 _  هلوقك ءازجالا لك ىلع لخداجبزلو
 م موي نبدا دقلو جعي ١ 6 عرسأ دقلف

 هلوق يف 5 ًاضيا نملا ناعاف يف زوجيو
 3 عزفلا نديعشا 0ك يفاسن وب اهو يرو يفيس يئبسل

 0 'رسح ريع :5ل رحبلا اذه نم ن:العاف 272

 اهاضق اهبالط يف كلج 3 ةيباخ داوا ترم لك

 هزت لواو تييلا ردص لوا يف عيرسلا نم ناعفتسم نيخزوحيو |[

 هلوقك ناعافم ريصيف |
 ةرورغ الا هيايند اي تناام ومالا ”ريصت هللا ىلا الآ ظ
 هإوقك ناعتفم ريصتف لطم اهيف ىطعلاو | .

 ”كب بسال هفنصيإ نإ *رع بلك سانلا ىلا عنصاو 216

 اكللبف مدي 0 0 0 كن
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 1ك
 .داقرلا 6 ىلقم دواعو يداّوف 00 اىعج

 هلدك نا سريمف دللق ايضعرأ|
 ةاتشلا مهتي راج بني موق رادب ءاتشلا لزن نا

 ٠ نوثدحلا كلذ دحتي مو |

 00 ضورعلا يف ىتح ناطام) مس لا

 جرملاب 57 0 ةلعافم تهرع ةديصقلا ىف يف لخدي 00

 رادل ”نك اس كا ]و ىوها نا راد ا ٍْ

 0 ليعافم ريصتق جرا 2 كلا نايعافم لخديو |

0 
 اكوعدب رّبوملا يعادو رتوملا نع ا 1

 9 3 3 .٠
 ه2 درع نلعافم ريصيف ضبقلاو

 رعب نا ْ كيلع ا ا اا م زل تا

34 5 00 2 0 
 هاقكو

 ارع ارملظت ام ىو:  اوتام دك يذلا "قف

 نيثدحلا دنع نسحتسم ريغ كلذو

 5 ةلءه ار

 ةبرضو ةضورعور هوشح يفن ولا ناعفتسم ىف زو زجرلا يفو

 هلرقك دلع عن



8 

 لقعب كبي مكتب مالك كننم عي ام يمو

 رخالا لوقكو
 2 اباذعو ىذا الا الان... يع لك لعايدلا ترا

 هلوقك تالعاف ريصتف نتالعاف يف فكلاو
 اوماقتساو اوقئاام نيللاص .' نيصخم انمرق كلا

 نحمّتسم كلذ ناريغ
 ٠ رم علا لواو ردصألا وا ند نلععتسم نيح زوجنو

 هلوقك ٠ :ناعافمريضف طا
 'رعتست ءاضمرلاو ديبلا عطقاو نكتعمليللاو الفلا يفايف يوطا

 هلوقكر دان وهو ناستفمريصق 00
 0 ارعبشت مم رب 2 1 اوقلطناو دود اداحتر ا

 هأوقك نلعف ريصتف نيخلا نلعأق فاد
 ”رهبلاو ععنلاو كي دفت جوزلاو 0 كلام لاملا

 لك ريصتق نلءافثم رامضازوجي لمكلارخ نمو

 لوعغالا كايسلاو ”ايرثلا قوف ” يئيفديسلا كيف

 هلوقك ناعافم ريصتف اهصقوو
 يمتحيو هلبلو هحمرو  هسفنب هيرح نع ”بذي

 هلوقك "ناعتفم ريصتف اطزخو جت اذهو
 بحي مل تلئس ناراعسرا دعو اهادص "ص ةلزنم :



 هليعفت

 ”نلعف ٠ "نلعف ٠ "نلعف :"ناعف ”نلعف ٠ 'ناعف“ ل

 ريغاهنكلو تركذ يتلا روععلا ريغ رحبا ضعب دجوي هنا ملعا
 دثملاو ليوطلا بولقم وهو ليطتسملا امم ةامعتسم الو ةسون ع

 00 لو ردارلاب نم ذود اهوهو رقوتملاو ديددملا بواقناوظو
 7 11 دارا ءارارشملا نيب دوج ماوهو جرمتللاو كبل لم دوخي

 كلذ ريغو ايلاوملاو لجزلا اهنمو ةلسلسلاو

 لسا لصعلا
 رحبالا تازاوج يف

 وهو لوعف ريصيف صضبقلا ليوطلا رج نم م نأوعف يف رو#

 ا ورمل قيل عننا اونلا يا نم رعلاود

 : هك ءاديصفلا مزأي هناف فوذحلا كااثأا برضلا لبق لذدي م أم

 (00003 ءودئامقلا ضعيف اودحل نلعاقشم ضيقادرو دقو

 ناريصتف ديدملارعي ليىرم 0 نتالعاف نم لكن بخ نزوح

 ها ةك ناخد ىلوالا هضورع نب> زوجنو ناعفو ْن“ ”المف

 كلذب , يع” نادثا اهانعم ةيسراف ةظفل تيبودنمود ةظفل نا )١(

 نيكل نال رتك ١١ نب اال دهب لع اومظير الا عيبرفلا نأ



 نييسامللا نيرحيلا يف
- 

 ١ رحب 5

 ةيسامح اهنال اهلثاق يا هئازجا براقتل ت كاذب يم بواقتلا

 ' لوالا برضا ةثالث او نا رو ةحيهص ةدحاو ضورع هلو

 وهو فوذحم ثلاثلاو لوعف وهو روصقم ينانلاو اهلثم ميحص

 | وا ة_يحص ضورعلا نوكت نازوجي ثلانلا برضلا يفو لعق

 هتبو ٠ امسفن ةديصقلا يف ةفوذحم

 الوصولا وجريو ماض دوي ىعارت يءالس كلا يبرق

 هليعفت

 "ناوعف ٠ ”ناوعف ٠ ناوعف ٠ "ناوعف ' ”ناوعف ٠ "ناوعف : ناوعف ٠ ناوعف
 لوعف يناثلا برضلا عم ناوعف ىلوالا ضورعلا ىلع لاثم

 ذيعسلا الا هللا ركشي ملو *يقشالا فرعلا ةفكي امو

 َلَمَق ثلاثلا برضلا .عم نلوعف ىلوالا ضورعلا ىلع لاثم
 اقف ةييطاق.٠ ايليا ريكحلا ”ت 17 رادب تيلب

 كرادتملارحي ؟

 هلو ليلخلا ىلع هكرادت شفخالا نال كلذب يمبم كرادنملا

 هتبو نانوبخم برضو ضورع
 تعدو تفك الغ ككاو فلفل يصلق تكد



 ع

 دو ناعتفم ةيوطم ةءوزح ةدحاو صضورع هلو فلم بصضتقم

 هتنو* اثم دحاو برض

 ارك كاح دكا فمما بمقلا
2 

 0 0 < كم كحال

 كيا رك 15

 ثاندح نه هلئادحا كاذب ي مم لصاو نبا لاق ثنحملا

 ضورع هلو كو نم هتشلا و اديف مطتقا هنال عاطتقالا قعمب

 هتدو م برضذ ذو نتالعاف يو هةر ىص ةءوز#

 ”تاغاف اهفارعا يريعم ايىل ثشجا

0 
 اف 3 ل | عقتسم ن:العاف 3 نأ هم

 زوحنو 08 ريصيفر ىلا اذه برض ىلع تعسللا لخدي ّةدئاف

 00 ةدحاو ةدمدق 0 ناوعفمو 85 العأف نيب ةيقاعمل

 راجحالاو يارنلاو  رافقلا رابدلا ىلع
 راردم بكاوي يكب كانيعثلظن
 راملاب الو اقوش ادهت ليللاب سلف



1 
 .٠ ٠ يآ ٠ :5 7 6 0 6 ٠

 نتالعاف ٠ نأعفتسم نت العاذ٠ نتالعاف٠ نا همسه“ نتالعاف

 انرما يف و رمع 0 ىرتاذام يرعشتيل

 هذه ىلع نأ عفتسم 2 ماللا نع نيعلا ا نا: ةدئاقإ ا

 نيفيفخ نيس ل1در» كك ريا أذه ف نأ عفتسم .نالإلل ةروصلا

 يف نلعفتسم لخدي 15 ىطلا ابلخدي ال كلذلو قورفم دتو امهطسوتي
 داتوالا ىلع ل ادب ال فاحزلا نال عيرسلاو زجرلا

 عراضلا ر م

 هيزج هان قيفتلا هتعر نع كاذب يس عراضملا

 در تاس ا عاق ةدحاو ضورع و دتولا قورفم

 هتيبو ٠ اهلثم
 ينانملاب ”نيرطيو رجرادق 0 راض

 ا :ليعاقما"" نتال عاف 7 عا

 بضتقملا رحب 8

 حرسملا 2 هءاطتقا' يا هباضتقال كلذب يم ّك نع

 1, ناعفتسم "تاللوعفم ْن : وخدم ةرئادلا ف هاصا 8 نا كلدو /

 هناكفنيثرع ن ١ ناعفتسم تاالوعفم - ضتقملا لصاو ناثرم



 نينكأبلا

 ةدحاو ضورءهلوناسللا ىلعهناي رجح ارسن الكالذب يع حرسنملا

 72019 مواسم قاذلاو اولغم لوالا نابض الو * ”نلتفم ةيوطخ
 ”عبترت ريسملاب تلّوع ذم ةساشضايرلا يف اهتحرس

 هلعفت
 هد ع َ ٍ ع و

 ناعتمم 2 تاالعاف٠ نلعف < سم ناعتفم : تاللعاف٠ ناعمفشسم

 انيئغت ةناب ىلع تماق ةقّوطم نمقوشلا جيثام
 ار راسن نال وعقم ابلصا رجلا انو ِق تاالعاف نا عا (ةحتت)

 نكي ملو تالءاف راصف لصالا كلذ ىلع ”يطلا لاخدا اونستسا ءارعشلا

 نمو ثيدحلاو مذقلا رعشلا 2 اهلصا ىلع اًريغك تدرو لب بحاوب كلذ

 ئرتخلاب لوف كلذ

 هذفص نجترملا هللا ةفيلخ ٠١ اهتسهيوايناللا نسحي دلع

 فيفحلا رحب 8
 ناضورع هلو تايعابسلا فخا هنال كلذب ىعم فيفخلا

 او نتالعاف ةحيحص ىلوالا ضورعلا ١امبلثم نابرض امل
 . .٠ 0 5 0 5 . 0 ف .

 ضورعلا ٠ ناوعفم ريصيف ثيعشتلا هيف زوجي اهلثم برض
 هتب و٠ ابلغم برض املو ةويحص »ودم ةيناثلا

 اح باذ هبح يف يبلق نا يلوت ال مريس يف ًافيفخاي



0 

 ةيوطمةفوشنكم لوألا ضورغلا »برضا ةسجو ضير 0
 يناثلاو ”ترالءاف يوطم فوقوم لوالا برضاةثالثاملو نلعاف

 ضورعلاو 'ناعف صا ثلاثلاو ناعاف ضورعلا لشم يوطمفوشكلا

 أو ةفوقوم ةروطشم ةنلاثااواملشم برص الو ةنوبخح ةفوشكمتلا

 هتيبو ٠ ابلثم برض
 نرافقلاو اهدبب يف تدع ال٠” ىظلاك مييبرح فاعلا ا

 هليعفت
 . ٠ 4 6 ٠ 1 .٠ نإ 1 يل 1 0 اى 2

 نالعاف٠ ناعفتسم 3 ناعمتسم ناعاف ١ ناعفتسم ٠ ناعفتسم

 نلعاف يناثلا برضلاو 'نلعاف ىلوالا ضورعلا ىلع لاثم

 اكلذ ىلع هلل دجلاو ةريعانلايندلا تحيصا

 "ناعف_ ملصالاثلاثلا برضلاو'ناءاف ىلوالا ضورعلا ىلع لاثمو
 "لعي ام توملا ءارو نمو امدانىدملا لوط ىلع سل

 لوالا برضلاو ةفوشكملا ةلوبخلا يو ةيناثلا ضورعلا ىلع لاثمو

 فوشكللا لو 207
 "تع تفكالا فارطاورين اند هوجولاو "كسم ”شنلا

 كفوقوملا ةروطتشاا ”اهيمرضاو ةروطشللا ةثلاثلا ضورعلا ىلع لاثمو

 ْ ٍْ يعسكلا لوق

 "نايقولا نول لثم ارارش يروي ناّرظلا قوفمهسلا تيار يلام

 عانجال اليت درا اهنيمزاب اهيزيضو ورا

 لق



 يا

 'هتسو' "ناعاف وهو فوذح تلاتلاو واعف

 ة0اكلا  ترارشلاو ١ لدللا 11 ”ةيللا ف ”تاطان ”تالماز

 هليعقت
 4 0 ِء 2 1 :

 0 ٠ نت العاف٠ 0 نلءاف . ن:العاف ٠ نت العاق

 :نئالعاف لوالا برشلاو“ ناعاف ىلوالا ضورعلا ىلع لانم
 يرا 0 َ 00 د لكلا دابع اي

 "نيديلاب تموا'لايجالا هلام قار اهيف رصنلاب مديلف

 ؟نلعاف كلانا .برضلاو ”نلعاف لوالا 0 ىلع لاثمو

 للجلا ا !لواحا ”ولوردض نم ةرملاواخي سيل
 لوالا برضلاو 'نتالعاف ةّوزجلا ةيناثلا ضورعلا ىلع لاثمو

 'ناتالعاف

 نافع ءاهرا اري » ,.تاوداعارا ليلخات

 'نتالعاف يناثاابرضلاو نتالعاف ةءوزجلا ةيناثلاضورعلا لعلاشمو

 دنع ءوسلا سداج ند 0 ناسالا ىو

 ”ناعاف ثلاثلا برضلاو "نتالعاف ةءوزجملا ةيناثلا ضورعلا لع لاشمو
 ”هل يغصي نمو م 5 داقني نمكلق

 عيرمسلا رحب 86

 هلو ناسالا هب عرسي هئازجا ظفل نال كلذب 2 عيرسلا



0 

 ىنلا نيذقن .هب ىتح انقلا بيط , انل .ذشنآو انلخاي انل 50

0 

 ناعفتسم ' ا تاعفتسم: ناقتسم» لدفحسم 001

 عوطقملا يناثلا برضضلاو ىلوالا ضورعلا ىلع لاثم
 ةديعاملا مويلا ىجريال ناك ناز هش انعاش

 التهور ارفو ةؤزجلا ةيناثلا ضورعلا ىلع لاثم

 ةقطانلا اياربلا لك نم هللا مالس كل

 دير دلوع كورتلا اه رتمو كرا هنا اننا ضورعلا ىلع لاثمو | |

 عذج أهيف ٠ يتتيلاي |||

 يف يرءرألا لوق 00 ةروطشملا ضورع ١! ىلع لاثمو 1|

 0 هص تقار رفص اهب 1 1 - هتاماقم

- 

 لي
 ءانغلا نم ”عون وه يذلا لمرلاب هل ايبشت كلذب يمت لمرلا

 ضورعلا ٠ برضا ةتسو ناضورع هلو نزولا اذه ىلع جرخي هنال

 0 لوالا برضا ةثالث الو ٠ ناعاف قو ةفوذح ىلوالا

 ابلثم فوذحم ثااثلاو 'نالعاف وهو روصقم يناثلاو 'نتالعاف وهو

 ًاضيااحلو نتالعاف يو ةحيصص ورجح ةنانلا|ضورعلاو٠ ”ناعافوهو

 و 1 يناثلاو "ناتالعاف وهو غبسم لوالا برضا ةثالث



 جزملا رحب )عر

 هبفو يناغالا نم جزهلا نال هبيطل كلذب يم لبق جرملا

 لكيف تارء ثالث نليعاقم نم افلؤم ةرئادلا يف عضو 7 : 7

 ةدحاو ضورع هلو اووزجم الا هولمعتسي مل ءارعشلا نا ال
 هتبو فوذحم يناثااو اهبلثم لوالا ناب رض املو ةويحص ةءوزو

 ميناغا اندبعتاو كيداوب ا

 ليف :

 ال سانا انعاش تاعانم

 لاعتسالا ليلق وهو يلا برضلا لاثمو
 لولا ربظلاب م يضلا يغابل يربظ امو

5 0 

 نم هل>دي ام طرذب هئازجا بارطضال كلذب يم زجرلا

 01 كيلاو طشلاو 2 نم هروتعي ا“ ا تاداجلا
 ا_هزاجتا ف لبالا بصي أ زحر 00 ًءاد نم ةدوخأم يسن

 000 0 ا ةدعص هءوز# 1 أو عوطقم

 برضا اوضورعأ احح صل ا ةملؤ ' املثم برض ةدحاو لكلو



 هليعفت

 آو ا

 عاف 0 اعافتم٠ 36 نعام نلعاقتم

 يناثا| برضلاو ىلوالا ضورعلا ىلع لاثمو

 "بارت موسجلاو ”لظ ”نسحلا مهموس>و مهنسح نيهدزماي

 ا برضلا عم ىلوالا ضورعلا ىلع لاثمو

 راقلا امر ريغو تسرد لقاعف نيتمارب رايدلا نم

 لوالا برضلاو ةيناثلا ضورعلا ىلع لاثمو

 عه نيخلاصلاروبق تيقس هب نوحلاصلا زوفي اذام

 ىوصقلا ةباغلا لات ف كاع هأيند تما نم

 لوالا برضلاو ةثلاثلا ضورعلا ىلع لاثمو
 هارللاوكالضف نياق” اسا 5 تاس

 "ليدب هب غباف دولا يف اًقصنم كل نكي مل نم
 ميحصلا ثلاذلا اهب رضو ةحيحصلا ةشلاثلا ضورعلا لاثمو

 لمحتو م نكتالف ترقتفا اذاو

 عوطقملا ,هوزجلا عبارلا اهيرضو ةثلاثلا ضورعلا لاثمو 1 ل :

 تالا اورتكا 2: ”اهالازو كد كان



| 
 هت يناثلاو

 الازنلا اهب مؤ دايت لا ترلسو انكاشع ترفو دقل

 ”ةليعفت

 0 ا "ماا 0 كا نتلعافم

 يناثلا ب هرضأاو ةكوزحملا هناثلا ضورعلا لما

 ل يت طعما متاع رطل

 يناثلا برضلاو ةيناثلا ضورعلا ىلع لاثمو
 ينيصعي و ىنيضغيف ل ”هبت اعا

 لماكلا رح :(9)

 ةلماك هئازجا لاعتسال كلذب يمس جاجزلا لاق لماكلا

 اان 1 0 0 0

 م 0 مَ عولطتم يناثلا ٠ "نعام
 ”امق اهلش ذحا برض نابرض احلو ٠ 0 ءاذحةيناثلا ضورعلا

 ناعافتم ةحيصص ةءوزجم ةثلاثلا ضورعلا ٠ ْنَعف رعمم ”ذحارخ او
 همزاي وليذم ءوزجم يناثلاو ٠ لفرم هوزجملوالا برضا ةعبرا الو

 هثيب و عوطقم ءوزجم عبارلاو حيخص ءوزجم ثلاثلاو ١ فدرلا

 وتابهب ”لجبتم هتالصب ”لمحم هتافصب ”لكتم



 نسي

 هتيوطيسلا مل علخم * مثدنع ئنيح ىع و

 اصخشب انيح" نع ىوجلاف هترداغ اذاو ىبلا تلنافتوز نإ اظل
 ”ل فت

 اق نامت نطاق ناسفسسم» ناسف ناهس 0
 عوطقملا يناثلا برضلا ىلع لاثم

 ةادلاام ردي مل املا نكي مل نم  هملاعدنع اود ًءآد لكل

 اهب رضو ةيناثلا ضورعلا لاثمو
 باَضللا ىلا اتمح وعدي ١١ يالعاتت لاو

 هليعفت

 لن لمان لحس "00 دل

 ثااعلا صقل 1

 ةيعايسلا رحبالا يف

 رفاولا رحب
 ةرفوأ كلذب يمس ةيعابس ءازحا ةتس ”هلصا رفاولا 1

 كيا لالا هضورع تلمعتساف هيف كلذ لقتتساف هتاكرح

 ىلع لصاوفلا مدقلل لماكلا يف كلذ لقنتسي ملو نيفوطقم لوالا

 اطلو ةفوطقم ىلوالا ضورعلا برضا ةثالثو ناضورع هلو داتوالا

 ابلغم لوالا"نابرض اه: اي وك ةناثلا٠ الغم برض



 همدق ”هقاس يدهت ثيح هب 2شيعي لقع ىتفا

 كورت كسلا مالوقك هيرب رعبا اذه لاعتسا درو 1و

 البف كاله نه ةوجن يغب فاط
 كالتق ءيش يأ ةلض يرعش تيل

 هدا | ا

 - فالخ هلعو 38 نع ”نلعاف“ ؟تدلاق 0

 بهذو ٠ ىرت اك ةعّرص» ةديصقلاو ذاش مات هنا ضعبلا هذ
 لوا نم 'نتالعاف فذحت دقو ىرتس © ىلهرلا نم هنا جاجزلا

 ةهاحلا ا لرقك هع
 يلاءو ينيربخ لاي اممبتع

 رداونلا نم ضورعلا هذه عم وهو نيترم "نتالعاف نلعاف هنزو

 مما ريبك هيلع فقوتي الف ذوذشلاو
 هيعابس دادتمال اديدم رحبلا اذه يبس ليلخلا لاق هيبتت

 00 رباب لوم يلق را لع
 كلذ بجويالةيعستلا هجو نا هعفديف يعابسو يسامح نم بكرت

 طسلا رح (©)

 هلو هئازجا لئاوا يف هبايسا طاسنال كلذب ىعم طيسبلا

 لوالا ._:ناب رض الو ٠ ةنوبخم ىلوالا برضا ةثالثو ناضورع
 اهاثمبرض احلوةعوطقمةنوبخ ةءوزحةيناثلاو عوطقم يفاثلاو الشم



 ؟ة6م

 وهو نلعاف هرخ ! يف عقي الثل اءوزجع الا لمعتسي ال هنكل
 نا مثويف ءيش هنم فذح ارد رع الوقتم الأ رعشلا رخ ١ يف عقيل

 تفذح كلذلو روح وهو ًاقرح نئعبراو ةئان د
 طينسلا يف نلعات ننس

 ةيحص 1 والا ضورملا ١ تاخا طق ضيراعات الث هلو

 لوالابرضاةث الثاحلو ةفوذحم ةيناثلا ضورعلاو ١ابلثم برضاطلو

 ةفوذحم ةنلاثلا ضورعلاو ٠ رثبا ثلاثلاو فوذحم يناثلاو روصقم

 هتيبو اباثم برض الو ٠ ةنوبخ
 .ضايرلاب يمه دق ”نزم| لبق "ىددب ذم هدر 0

 هليعقت

 نتالعاف ناعاف تالف ١ تال
 'نالعافوهو لوالااهب رضونلعاف ٍيقوقيناثلا ضورعلا ىلع 5

 «لاوزللزئاص شع لك دقن كا 0

 نينكاسلا عاّتجال ةزاجا فدرلا برضلا اذه مزايو
 يناثلا اهبرض ىلع لاثمو

 ايا واتنك امادهاش "اننا 23 فا ا

 هلوقك فدرلا هيف راتخيهنا ريغ رثنالا وهو كاتااك لعلاثمو

 ناقهد سيك نم تجسرخا ”ةتوقاي  "'ةاقلإلا

 اهبرضو ةثلاثلا ضورعلا ىلع لاثمو
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 هتيبو هلبق يذلا
 رهزلا ىلع دك هاياجيم تو ةضورب نك ثرق هإ ل ووط

 هليعفت
 8. 1 ا اها 5 0-0 0 0 00

 نايعافم ناوعف نايعافم ناوعف ناعافم ناوعف نليعافمٌْنأوعف

 يناثلا برضلا عب م ةضوبقملا 0 لاكش 0

 رككسلا عج رت ققاذاغ اعأو شوحلا مح ىف خاامو

 1 نيح مهدلا تايثان ىلع ا نطو 5 0 نم ف ريح الو

 وهو ىورلا لبق برضلا اذه يف فدرأا نم 3 ال ليلخلا لاق

 دحاو ةديصق يف ءاولو نوكيا زاح اكد 5 دملا تف

 ديدملا خ <؟

 هلرعفت لصا رعبا اذه
 نلعاف نتالءافنلعاف نتالعاف ناعءافن”العاف نلعاف نتالءاف

 4 6-1 الف 1 نود ظفللا ةروص كل هيف رظني عيطقتلا نإ 01

 اييتم ناو ف 0 0 0 تبث ناو فا طقس

 هل 0 0 ةعبشملا 00 2 10 07 م
 الاعفلا يربخ غم تنياعدقو ”هنع تربخ يذلا لجزلا انا

 ٠) فلا دلوث و ٠ اواو بسسحم ءاحلا ةعو نيئاب يسحن تربخ هان ناق
 واولاب دثعيو ٠ الف اوصخشش وحن يف اما كلذ نم لاذلاو اذه نم هاملا ةحتن

 كلذ ىلع سفو ورمجوحن يف اهب دتعي الودواد وحنيف



 "هي

 ١ ماسقاةةفالل شا ٠ ةيسامتو ” ةيعايسو " ةجزتمم .
 ةيعاسلاو طيسلاو داك ليوطلا يقو٠ ةثالث ةجزتملاف 0

 ميرسلاو لمرلاو زجرلاو جزملاو لماكلاو رفاولا شو رع

 ثتحلاو بضتقملاو عراضملاو فيفحلاو حرسفملاو

 كرادتملاو براقتملا اهو نارحي ةساجللا و

 ياغلا لصعلا

 م ةنالثلا رحبالا يف

 صورع 1 ددعاا اذه أ هريغ يس الو افرح نيعبراو ةيناك
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 برضاةثالث اهو نأوانم وة 0١
 ناعافم وهو ضوبعم يناثلاو نامعافم وهو 6 بع لوالا

 3 ه

 ءزجا ضبق نم دب الو ناوعف ىلا لقني 'يعافم فوذحم ثلاثلاو
 ءزب ناءافو نلوعنك ”يسامخ ءزج جازتمال ةجزتم تيس (1)

 ناءافتمو ناعفتسك ”يعابض
 | امبعضو لصا يف ةبعابس ءازجا نم ةبكرم اهنال ةيعابس تيعم (؟)

 ظ نوكيل رميلا كلذ .بقل ىلع لش يلوا امبب رحبالا ن نم لكل تملظن دقو
 د رك 0 ىلع مالكلا طيس 000 رقع يفاد ذخألا بيوأ م00

 ْ 53 ءاشنا هدرفعب



 ناجل

 تلاحا ابل

 رآلا يف

 لالا لصعاا

 اهماسقاو روحيا ةدعو جيلا ةيهام يف

 0 فل رموهو رعشلا تايب هلع" تاقن نئابتم وهرملا

 رئاس يف اهنزو مظانلا عبتتي ماظن ىلع دحاو تبب يف ةقفتم ءازجا
 رعشلا نم ىئانتي ال ام هيلع نزوي هنال ارحب يع ليقو هتديصق

' 
 0000 ارك نمخلا الع دازو رثع ةسوع ادم نلخلا عضو

 رفاولا ٠ طيسنلا ٠ديدملا ليوطلا ٠ روميلا ءامما كاهو كرادتملا
 فيشخلا . حرسملا عيرسلا . لمرل ٠١ زحرلا جزحلا لماكلا

 عمج دقو ' كرادتملا ٠ براقثملا - ثدحلا١ يضعتملا: عراضلا

 < رشع ةتس روعلاو ٠ هنم فرتغي اب فانتي ال يذلا رحبلا هبشاف

 , اهو نيتييلا نيذهب رولا مهضعب

 اد ا عرشلو لمريزجد او .٠ ٠٠ جزاهم لكو رف طنساو دم لطا
 01 فلا رع نعاتلا سرب ٠ توتقاو تححلا نم يضقاواءراضدكو

 زجرلاو جزحلاو لماكلاو رفاولاو طيسلاو ديدملاو ليوطلا ركذ (1)

 ٠ براقتملاو ثتجملاو يضتقملاو عراضملاو فيفخخاو حرسنملاو عي رسلاو لمرلاو

 كنلا يوذ ىلع خي ال مك لصالا يف ابنم سلا هنأل كرادتملا ركذي و

 ةداقنلا ةريصالاو ةداقولا



 2 و 7#

 ناعافتم

 هيلا لقني 5 هيلا ريصي ام اريمغل

 _ - م ل

 ام ترا

 نلعفتسم 7 اء هع راض ال

 م م٠ لا

 0 م نع - 0

 نتالعاتم نةنلءامتم ليفرثلا
 2و 6.٠

 نالعاقت م ذل اءام لجدتلا

300007 

 20 5 ل مطقلا

 هيلا لقنيام هيلا ريصيام ”هنارييغت

 0 2و

 ناعافم نك ني
 ب

4 

 تا
 هيلا لقيام هلا ريصي 5 ”هتارييغت

 2 - 2 را ا ل

 تاللوعف تال وعم 58

: 22 5 0 2 0 6- 

 كر ءأف تاالعوم صل ا

3 2 1 0 

 ناعف وعمم ملصلا

6 219 0-8 4 

 ناوعمم كل حلا

 - رضا

 "تالف تاو 1 ل
 سا 72ه

 ا "تالوعفم ٌفقولا

 و © :

٠. 

 َّك 1 0

 هيلا لقنيام هيلا ريصي 1 ”هتارييغت

 01 و هد مو م2

 1 | عهتسم ل عقتسم 0

 2 20- 0 ىو مث

 0 نا وعمم ل يم رحل



 هرم ُّ

 نةلعافم

 هيلا لقنيام هيلا ريصي م هتاريمغ'

 ليعاتم ا نوعا
 2 م و ه

 ناوعف  'لعافم فطقلا
 >> هو ه عع م 2

 3 نةلعاف 2 ءلا
 هنا 25 2اغ 7 ه 0 2

 نةلغاف 31

 5 0 ”مجلا

 تا ا

11 

 ناعاف

 هيلا لقنيام هيلا ريصي م ”هتارييغت
00 1 

 حب

 ١  : 2لعاق 0
7 

 أ نس 2 86097 م

 نالعاف نئلعاف ليدتلا

 نتالعاف نتكلعاف ليرتلا
 2. ا

 "ا يال

 نت العاف

 0 دوا اط ب حالا رك

 ثتدلعف تالعف لكشلا

 ناتالعاق نئتالعاف ْعيِبَتلا
 0001707 ةلعاق ةفدحلا

 600 تل عقلا

 و - مد هد و
ِ 0 . 0 . 

 2 هو 2 و

 ا ناسا ددا

 ا 0 -ه و

 نأ وعفم 0 ملقا



 7 3 ءارجالا ىق . يتلا تارييعملا لورع

0 7 

 هيلا لقنيام هيلا ريصي ام هتارييغت هيلا لقنيام هلا ريصي ام هتارييغت

 ناعافم ضيقا لوعف لوعف ّضبقلا 1200 سا م
 -_- ع

 لومف "لوقا
 5 د

 ل وع 3

0 ٠ 

 وعف فذحلا

 و

 ريصتلا
  6022-2-2ه- 5 ٠

 نتالعاف نتالعافم

 هيلا ريصيام ةتارييغت ملا لقني ام هيلا ريصيام هتارييغت ْ ١
 هزه رو ه2 1 1| ع و 26

 نت ااعف ندحلا - : نةلعافم بصعلا 1

 تلعاق ل :.لعاف 5 للا |[

 الف تارييغتلا دعب ة|معتسم ةسوناه نازوا يضلل نأ دق : 1
 ء.-

 | د
 أ
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 ريصيف نليعافم يف "الا نوكي ال هناالا مرثلا ريظنوهو ءرتشلا

 جزحلا نم رخالا لوقك نلعاف
 مربع اوفلخ اميفو اوتا» دق ”نيذلا يف

 ريصيف :نايعافم يف نكلاو مرخلا عاتجاوهو٠ برخلا
 هلوقك جزملا رحب يف هعوقو رثكاو لوعفم ىلا لقتيو ”ليعاف

 ”ةادحترا اما ريمآ ١ ٠ ىقوم وبا ناكر

 |الا مرخلاك عومججل دتولا لوا فذح وهو بضعلا 1

 0 ” ع6 رصف فاولا ن 0 نذل اعافم 2 الا 0

 دل رك عم
 هامشلا_مهتيب راج بنت موق نادوهاتشلا لَو أ

 لوا نه "نةلعافم 2 بصعلاو مرا عاتجاوهو' مصقلا ١

 هكريك درا
 0 اونو م رو لش 1 1 كلل كب ان اانا

 نراعءاف ريصيف ماج يق لاول لع 1 مهلا +
 ىعاقلا 1 عاف ىلا لقي و

 0 0 و 5 مهمركأو اياطملا 52007 نه ريخ تن

 _:رايعافم يف نكلاو بصعلاو مرخلا عاتجا وهو ' صقعلا 5

 ظ هلوقك لوعفم ىلا لقنيو ؛تأاف ريصيف
 ”تكله هنم:ر ب ينكر ادت ميحر تكل الو



 ا |
 ا فرب ام ايفا وهو ”مزخ كلذف رس نودام رطشلاردض تدزن او 0 1

 ظ سيقلا هىرما لوق افرح ةدايزلا تناكأم لاغن 1
 لمزم داجي يف سانأ ديك ملبو نينارع يف اًريبث ناك َآَ

 هريغ لوق نيفر - تناكام لاس :

 ”باوبالا 1 قاغتو ىف 0 يننا فا نب ةيجاف ىنبدرطم اي | أ

 كَ 06 ا ةثاآلث 3 لاثمو

 ٍْ ردغللو تاركنلل 1 00 1 00 ترجع دق ا

 كيال توما تف 0 كي زايح دعا ظ
 اكيدابب .لَخ اذا توملا نم <عْت الو

 دارا يذلا وهو فرحا ةعبرا نيو أ هنم عجم و 0 دازف 1

 ناديرب ١' كري أم جيتا وهو هل اوقو رقس#ج نودام هلوقب يجرزملا ا

 هلاعتسا دلوللا زوجي ال حبقلا يف مانتم مزكلا || َ

 تلا 3و نك عومجب ١دتولا لوا فدخل مرخلا ؟ 1

 رفاولاو ليوطلا يو داتوالاب ةردصملا ريالا يف الا نوكي الوأ ا
 10 ناوعف نم لغم ءافلا ترو ل5 اذاف براقتملاو جزحلاو

 عراضملا نم كلد لاغم٠ "لف لآل

 اعاب هنم كبرقي اربشهنم ”ندت نا

 براقتملا نم هأ ارك نضبملااو مث م تل مثلا 0 ٍ

 ان 7” اللوق 2 يب يف ءاج 6-5( 50 ”تلق ّْ ١



 انما
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 دعا تلا ويعم عومجملا دتولا فذحوهو٠ ذذحلا 5
 نلعف ىلا لقنيف ٠ افّسم ناعافتم يف لايف 2 م

 الثم ءزجلا رخا نم قورفملا دتولا فذح وهو ٠ مصلا
000 

 ظ نلعف ىلا لقنيف ٠ وعفم ”تالوعفم يف لوقت
 0007 | 25 قورتملا دتولار خا فذحب وهو :.فدكلا

 ع

 ينالثم لاَقيف قورفملا دتولار خا نيكس وهو ٠ فقولا 9
 الان ٠ 5 .٠ © هه 0 4 ٠

 نالوعفم ل لقنيف ٠ تاالوعفم ٠ ”تالوعفم

 فاحزلا ىرحم ير يفلا للعلا يف

 داتوالاب قمت تارييغت يث فاحزلا ىرجم يرجت يتلا للعلا
 ةقباسلا لاعلا فالخب رخا نود ءزج يف عقثو اهل ةمزال ريغ 0

 'عسأ قو

 0077 الاخ نوكت تنيلا لوا يف ةدايز وهو مزثلا ١
 ك0 ا كذا لا راق © فرحا ةسيخ ىلإ

 وهو٠ هلم سلو فاحزلاك يرجي لق ةلعلا عاونا ضعب أ 0 ١)

 رصقلا هيف ىكحو براقتملا يف فذحلاو ٠ ثتجلاو فيفا يف ثيعشتلا

 كرادتملا يف ثيعشتلا وا وهو زجرلا يف عطقلاو ًاضيا



 "لمه

 لاقيف عومجم ٍدتو ىلع فيفخببس ةدايزوهو ليفرتلا ١

 0 -انيفتسم ناعفتسم ف

 عودجلا دتولا ىلع نكاس فرح ةدايزوهو ليذتلا *
_ 

 ال ناعفتسم ف لاقيف

 فيفخ ببس ىلع نكاس فرح ةدايزوهو» غيبستلا *
 ”ناتالعاف ”نتالعاف يف لاقيف ءزجلا رخا نم

 ::افاكدنا وشلل ةدسلا طاقشا وهو فردا

 3 ىلا لقني ا رعافم ريصبق ن :ايعافم ن ا نأ طاقساك

 ءارجلا 0 فيعحا 00 وهو' ا 5

 دعب ركل ف نه 00 56 0 مة 0 2

 نوف ىل أ لقنيو ”لماغم ريصيف٠ نت فذح
 حا نم تميدلا ليلا “قات طاقساوهو رس

 0 ا نليعافم 2 00 هلق أم ناكسا عم

 هلا ١ عومجما دتولارخ فدح وهو 0 طا 6

 0 لقنيف ٠ 0 8 0 هلبق 8 ناك 6

 لاقيف عومجا دتولا يناث وا لوا فذح وهو ٠.ثيعشتلا 7

 ناوعفم ىلا لقنيف نتاعاذ وا "تالاف 'نتالعاف يف



 ان

0 1 2 . 1 
 تا ريصتو ٠ نتلعافم نك نوللا فدحو ماللا 140

0 

 ةيجرزْلا يحاص جودزملا فاحإلا 2 دقو د ”ليعافم كا لقتتو

 هلوقب
 ا الرا وه رايغإ مادقث نا دعنو لعب نيعا دع كيمو

 ىوتحم بابلا|ا ذلك صقن سصعلا ىرج نا دعب و ”لكش نوما دعب كنكو

 الل اسغا ىلا يدوي هنال هلا عتسا عسبتي فاحرلا نم عونلا انهو
 ركل ل دال رف ا

 يناثلا لصقلا

 ةلعلا ةيهام يف

 يفالا مقن الو باسالاو داتوالا نيب كرتشي ريمغت يت ولعلا

 اكل تدقو ىف ردانلا يف الا امل امزال بورضلاو ضي راعالا

 0 راع ري هيلي ام لك تمزاهب رضوا ةديصقتسي لوا ضورعت

 ذايب نوكي لوالا نيعون ىلع قو اهبورض وا تايبالا
 عاونا ةثالث ةدايزلاب نوكي اف ٠ صقنلاب نوكي يناثلاو

 كا هيلع ةدايز ال ماتلا نال ءوزجلا الا قحلت ال ةدايزلا نا )١(

 كرتشم ليبذتلاو ٠ لمرلاب غيبستلاو لماكلاب صاخ ليفرتلاو ٠ ىرتس
 اذا 2 رقو وكيف 1 د اهريغ ىف تعفو اذاو لماكلاو طسلا نيب



 تك يح تم 7< ' هل مطل طاح كويست لنج >  قلع -- 4.“ حول 4-5

 نينو

 مد هدم +

 ناعتفم / ىلا لقت 7 نم ريصتق ذل ناعفتسم 0

 د اكسل ال 3
 نلعافم ٠ قيتف“ نليعاشم ]

 مالا 5-0 معلا ردا ا لقعلا 06

 _ٍء سل

 . 0 10 نايا نايات

 و ٠

 1 ا 1 10 5 00 , راصتف' نةلعافم نم ماللا

 | 01 عباسلا ءزج افذزح وهو ك6

0 

 ليعافم ٠ قبتف“ نايعاَمم نم

 اكعيرنع رعق يف ناعمت دق يلا و نيك نا ملعاو

 لدرس ناعم ن هءاثلاو تنيسلاف 7

 كلذولزملاب | 8-5 لاو رامضالا 0 دقو نع ىلا

 'نيشتم» نيصيق» ناعامتم نم فلالا فذحو ءانأ نإ
 لكشلابا بمنع ربعيف فكلاونيملا عمتجي دقو" نآعتفم ىلا لقنيو

 تال ريصيف ٠  :رتالغلف نم نونلاوبفلالا فدك

 اهو نيتيب يف درفنملا فاحزلا اذه مهضعب عمج دق 01(

 ”صقن ءارجالا فرحال نم 0 فك 7 يرضي عشا تفاح

 ”صتوو عاش ام لقعو ا ع 3 ا



 م

 يناثلاب ابل
2 

 ةلعلاو فاحزلا نم ةييحصلا ءازجالا قمل ام

 لدالا لصعلا

 فلحتلا يف

 ف الا امل مزال ريغ هازجالا يناوث قحلي رييغت فاحزلا
(00) 

 الف ةديصقلا نه تبب هلل ف عك اذا هلا قعمب ةئيعم عضاوم

 عاونا ةينامث يف روص# وهو هيلي ام يف عقي نا مزلي

 000 فلك اك ا ءدوللا لاقل نيل

 ا ”ناعاقم ىلا لقنتو ٠ "ناعم ريصنف 0 ٠
 | || ءانلا فذك ةكرمتم ءرجلا يناث فذحوهو ٠ صقولا 5

 1 نايل اهتز التم نب
 هللا نكتتكاكرت هزجلا يفاث ن نيكسن وهو: رامضالا 1

 00 ىلا دقو انس ريصق .اعافتم يف

 )0 دلك اك ءرجلا ميار فذح وهو يللا ل |

 ليقيذلا اعلا 01 ظ

 ظ



 نيكل

 عيارلا لصعلا

 هماسقاو تكلا 2

 مث
 ملوقك ةيفاقب يعتنيو ءازجا نم فلأتي ”مات ثءالك ثييلا 3

 ءازوجلا يرذ ىلا تنلبا وح. اهليلعلا ىلا اقنع 7
 هلوقك زل ارخالاو ردصلا هللاقي اهلوا نايواستم نامسق تببللو

 ير( ردص) ةلاهج داوسلاب ينول نوبيعي
 (زع) ةرجنلا ملط ام لييالا داوس الولو

 زجملا نم ءزجرخا برضلاو ردصلانم ءزج رخا ضورعلاو

 هأوقك
 1 اا 'ىرما لكو هريظن الا ناسنالا فلاي الو

 هلك اشي برضلاو ( هريظن ) ضورعلا ناف
 هنمو روطشم وه ام هنمو ْوْرموه ام هنمو مات وه ام هنم تبلاو

 الزج فذح ام ؤزجلاو اهلكم< ازجا ىفوتسا ام ماتلاف ”كوهنم وه ام

 كوبملاوثطشةنم هفدحامنوطشملاو اهرشا قدير طق د ١
 هيرطش الفل



 تا

 نكس اهيلعسوا نيكرحتم نع ةرابحوهو قورفم اماو. مو و مث
 ماقو ضار

 فرحا ةنالث ٠ رع ةرابع شو ىرغص اما ةاصافلاو

 ةعبزا نع ةرابع شو يربك اما ير يعتش 1 ايلي

 0 اود رج لان ايلي لرقم كرا

 ثاالا لصقلا

 ضورعلا*ازجا فيلات يف

 ضعب هيلا مظنإ رلتو 0 لك فيلأتل دبال
 دب الل ذأ د ءزجلا يف و 000 ل دتولاو 6 لصاوفلاو !تانسالا

 نم لقا لعاعوضوم هر ام تبع هرللاوإ ف يرسلا

 نأ عل دتولا روك ولف ةعبس هةر
 ايسامج ءزجلا نوكيف دتولا عم درفني دقف ببسلا اما١ ةعبسلا زواحت
 نم بكرم وهو نلوعف يساملا لاث.٠ ًايعابس نوكيف جودزي دقو

 نلعفتسمو نيفيفخ نيبيسف عومجج دتو نم بكرم وهو نليعافم
 اناوويحص ءزج بيكر يف مقث الف ىربكلا ةلصافلا اماو هسكع وهو

 فوتس 6 فاما مق



 "ا

 عاميسالا نم ىلا ام يناثلاو نوزوم ريغ مدل6لا نم ىتاام لوالا |!

 0 ف هيل ا تاي ءالشل 20

 كجرخي نا ديري

 نزولا ناالا زجرلا ءوزجم نم يناثلاو لمرلا ءوزجم نم لوالاف ||

 دوضقم ريغ امهيف ||
 دكار ريغ وهو انو زوم مالكلا نم ىتا ام ثلاثلاو ظ

 هتبص ىرعب "يفك ءدشأ 2 طبتغم هب ”تنكر خا بر
 لما يذ يفثهزي هبسحلا الو دولاج ينم كنت

 هلوقو |[

 ال كإذ لكو ىنقم ريغ هنا اللا زجرلا ري نم نوزوم مالك هناف '

 هرك د لع انيتا يذلا دحلا يف لخاد ريغ هنال !ًرعش "دعي ظ

 ل دهووهل

 لصاؤفلاو داثوالاو بابسالا: فيل يف

 1 دوم فرح نع مرا وذو فنح اا

 در اك خم نيفرح نع ةرابع وهو ليقث اماو.٠ لق ٠ ام ٠ رخغأ|
 ظ لقو :كل كلرقك |!

 | كرتك كك رش نع ةرابع وهو ع دتولا»و ض]

ْ 
 ظ يناثلا لصفلا

ٍ 

 ظ
 ظ
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 ل والا بابل

 ف
3 

 هلئم عل اذ اهو فجل ضورعلا ةقيقح

 لوالا لصفلا

 لا ويطل اون ضورعلا«ةكعاط قف

 يبرعلا رعشأا نازوأ مسيح اهب فرعي لوصاب ملع ضورعلا

 لاخلا نال ليقو ٠ هيلع رعشاا ضرعل ًاضورع يمسو اهدسافو
 كرين اه هادف لكم قو ضورعلا يف ةعلضو

 0 فل اني وهو ةيفقتلاو نزولا هب دصقي 5 ا
 ٠ ىرتساك لصاوفلاو داتوالاو ٍتابسالا نم فل أتت يتلا ءازجالا
 .ةنوزوملا تاكرملا نم ىنعم هيلع بترتي ال ام جرخي مالك انلوقو

 ظ هك دو كلاثاتقلاك

 لوط بالكلا هوجو يفو لوط هيف ورمعاي كهجو

 لوصت الو يمحتن تسلو يلاوملانع يمحي بلكلاو

 نآوعق ناءاف ”ناعفتسم نأومق ناعاف ندم
 | لاح هلال عش دعي الف طيسبلا علخم نم تيلاخا ل

 روما ةثالنا جارخا ةيفقثلاو نزولا هب دصقي انلوقو ةدئا
 ا



0 

 يسلبانلا لاقو
 هب لوبقلا تلن ناف ىجيدم اذه

 اشيا لاقو

 هب ديفتسي اوفع كتف هل 2

 يي“ هركبلا لاقو

 هب صالخلاوجراهحدم ادتبا نسح

 ةينوعابلا تلاقو

 ىمزالم صالخالاو كدجم تحدم

 مهلا فقوم يبس الو | تدع

 , معنأ اب كيم ىلغ# و ماتلخا نسح

 2 7-52 وجراو ثانحلا مول

0 

 يكن كيف يناجر نسحو هيف



"0 

1 0 / 

 هع كيف يح 1 تدعس نإف

 سس 5 0 4

 مقنلا بجوم ى يجاذف تيعش ف نو

 ةيطخ وأ ا 0 همالك ملكتملا 2 3 وه ماتا نسح

 7 ”اننالا يف ىتبي اهرخل هنا هيلع توكسلا ندع ىنعم وجاب
 4 ماقوبا لاق يفصلا تيب ف ىر"

 الا ار مرا نا ”ةنسحأ 0 ا

0 
 0 هل دير الوأ دلع كيلا, الا يذت نطاق

 ساّؤن وبا لاقو
 ناد كنف كلما اع ةيلاو. . .ىدتلاب كتلي" تاازيدحاتثاو

 ”روكشو رذاع يناف ًالاو ”هلهاف ليلا كنم ينلوت ناف
 فاه نبا لاقو

 ها ف فارودب كيتحارا يف , . .هنافانانزلاا نع داندل

 يلصوملا لاقو

 متتخمنسح عم حتتنهن حيف  هتلزحبق نم ًاصاخت هل لءجاف

 ةء- نبا لاقو

 يمتتفم نسح اذهو ميحجلا ران 2نمصلخغا وجرا هب ينادتبا نسح

 ءاقرلا دا لاثر
 يمتتخم نسح يماتخ كس؟وجرا 2 16 هناطوا يفو هيف تلا



 "او

7 6 

 و ه2 هد 31 2 تس ٍظ 3

 ظ مقي ا نإ تابيهو يردع

 | تيب يف ىرت 5 ضقتلاب قباسلا مالكلا ىلع دوعلا وه عوجرلا

 || قبسالا ثيل يفىتلا اصعلا ىلا مجار |هتلطا يف ريعمتلا ناف يفصلا

 ظ ينثلا لاق هتالا ضقن ثرذملا امل تا
 ١ ربصلا يعمو اذك يلو امو اك رهدلا اهسراوف نم اليخ نعءاطا

 ظ ءاديلاوبا ل1
 أ ”صنلا كدنع نمناك نا ىلب لع اًرئاج رهدلا ادغ نا راصتننا يلامو

 ْ ريهز لاقو

 ”ميدلاو ”حاو رالا اهريغو ىلب مدقلا اهفعي ل يتلا رايدلاب فق

 ٍإ يبلبانلا لاقو
 || _متااوداسجالايف نعطلا بسخيو اورثكناو اولق نا موقلا بسحي ال
 ْ عجر مثةرثكلاو ةاقلا ف مثءاصحا يا مهباسح موُقلا نع ىتن هنأف

 يك ةادعلا نيب امو عوجسر هل .معت موري اعاشلا د ١

 1 يجوركبلا لاقو

 ٍْ مثريغ ردم َنَء اذق تعحر ناف ”ميحادم نع يعوحر نيش

 هس ومووهسل



 انني

 0 "ا
 ةمول مد لل هنرفلا وا تيلا يف كا ريشي ناوه جيللا هولءعم 3 ا 8 كل

 0010001 لأ رأ هراوت ظفح رع تيوأ ةروهتم كل وا

 دوصقملا ىنعملا ىف ةدايز هب لصح ام هغلباو همالك ىف هيرجب

 100, وع كولا نيود قوقل نامكماو
 ىو رم بايسا وأ 0-5 نمرعاشلا 4 98 اك 0 2 ىنعأ

 تي يف ىرت © اهرخ ىرح اهو ةصتلا ىلا ةراشالا حيملتلا

 ضرافلا نبا رمت لاق اصعلا ىلا راشا هناف فصلا

 جابت كخف خابص ف مهريسل م6 تناك اليل أورس بن ر نويل

 رجرحن ٠ نودخي الف ردب لها مث مهسفنال اوءاش ام 0 نمل :

 اديلقن نمحرلاب رثكي حار دق يلف ا 0 0
 ادوقعمو الوقعمكمهفتينع من تاقثا ةلوقعم فرغأ لاقو
 ادودسمكنعباب عرقن كارا ه؟ دن ناشلا ا ذهوتنا نيا نم

 ادوادنب ناملس تكلا تلقف هعيش تحل يئالك نا لاقف

 نُخ آلا مالك مهغي 0ك 1 ريكحلا نيلستم كلاناشا هن

 لهجمووهسل



 هنبا لاقو

 هتيطع تلق نم كركشب لباق
 دحا ىلع مهنم 1 منتالو

 راع لاق
 د لبومسم لزم الا ا

 هب نفس ىلع تنك ناو اذه

 مهضعب لاقو
 ايحتمدامبابجالا لا

 اورخن عادولا ةيا اولتو

 يعومد حيست مهاركذلو
 يدجو طرف نم هلالا يجاناو

 كلو رايثخاب دعبلا كي مل
 نيدلا محي يف ةتابن نبا لاقو

 ”ةياعر اوحشناا تالا |

 وطسلا يجايد يف مهب نسحاف
 بيطخلا نيدلا إل لاك

 امدنع يداوج لاق

5 

١ 

 اسانيا قمتساو تركوا سانلايف
 اسانلا م الل نيالا كش ال

 صصقلاو لئاسرلا يف ناك اموهو حابملا سابتقالا يناثلا مدقلا و

 اب رغمو ار هونطوتساف

 أبيط م هنم اومهيت

 | و يف
 ايكبو اًدجس نيبلا ةفيخ

 ميداس رك

 ايركز ةاجانك
 اممم لا فقم ل1 عا ن6

 ةءليع

 نودشرتسإ كلئايضب مهف

 نودتمي ُم مجنلابو امايقر

 ”هزجعا ازمه تزمش
 و

 امردعا كل د لف



 بو

 َء ا
 ْ هلو امناو رزغلاو مدا نبال امو هنع هللا يضر يلع لوق نم ا

 ءافولا وب ١لاقو ةفح هرخاو يل

 لا رام اهف ف ين ياصع ايذه

 اك ظافلا نم يشب 3 يف ملكتما نايتاوه سايئقالا

 نايم وه و لاو ةيآلأ نه 00 رايغن راع ن ماه ريغ وأ رع 1

 ءالات
0 

 لح يدوصح هناو هأوس * يش يزوعي سلف يلاعري هللإ

 اديش نا ال ياضعا هل تنال . هتوص ىلق نذاب تعع“ دقلو

 ميما يد كندي تاكو 1 كدا وق ,لعو ىلا ىو

 يدادغيلا ىعيعا رهاط كل مامالا لاقو

 يا ىوعرا م 6 ههنا 0 «فرتقاأ 6 ىدعا 5 ادع نماي

 ١ ممضعب لاقو

 اع (ل/ظ .مانالا نوملظي  ةاضقب انرصع يف انيلب دق

 اجب الإ لاملا نوبحيو امل الك[ ثارتلا تولكأب



 ١/ا؟

 ةينوعابلا تلاقو [|
 مهميدهل اضيبلا هتلم قفا يف  مهعلاطم ىنسا امث موحنلا مه

 ىره يفَو ىيش ف كحهيدم ىوس

 كلذ ريغ وا لاثمالاوا 2 نم روثملا ذخوي بترا رع

 ةذوخاملا ةيالا ىف صقني وا ديزي نارعاشلل زوجي و هظفل ةلمجي

 بيشي لوقي نا هدارمو فصلا تبب يف ىرت ام نزولا ميعصتل
 رعاشلالاقو ٠ لمالا لوطو صرحلا ناتلصخ هيف بيشي و مدا نبا

 ء,ريثكلا هيصاعم نع زوامل 1ارذع كيلا قيدصلارذتعاا ذأ

 مريغم نع حي“ دانساب ًاثيدح ىوريعفاشلا تاق

 ”رييك يىفلا دحاو رذعب يبر ليقي لوسرلا لاق دقل
 بتاكلا نامحرلا دبع نبا لاقو

 هاكذلاو ملعلا كنودف 2لضف لك تزح دق ديزي
 0 هلوق ركل

 مهضعب لاقو

 ٍناهر اسرف ىدرلاو كرو  نارق يف ايرثلاو كلاصو

 يقاتل هلا قاارقلا نم + يم هول كاينس اا
 ةيهاشعلا وبا لاقو

 20 *خفي ةهرخآ' ةقيجو -ةفطقهلما نم ل
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 ةحح نبا لاقو أضيا نايبلل ضارتعا لوسرلا ىنع
 | عل هرج نمو عيفشلاو هو هم 2 م ضارتعا 00

 ءافولا وبا لاقو نايبلل ضارتع | عيفشلاوه هلوقف

  مدقلا يف تفرساامب ا اهخيوا يسفن ىلع تس رتعا دق

 ١ 11 كفا رتعتالاو نحل ضارتعا ئدع ناك وأ هلو

 -دوهو9وووو6ه ع

 -- هاواتعلا رجعو

 همس مه 5و . سسمو 6 ه#آ رس ل تا ذأ ه0 عا 9

 ممتتخمو هن بس نوضح عم دب + ميرلبلا م 3 اع تو دقو

 صقني الوهياع ديزي ال ىنعملل ايواسم ظفللا نوكي نا يف ةاواسملا

 كك لاقو يفصل تيد ف ىر' امك هنع

 عت سانلا ىلع ين املا ناو ةقيلخنم 'ىرءادنع نكت امهمو

 ا 0 اللو 2 5 اي هيناعل للاوق ل طظافلا راف

 قوتعم نبا لاقو
 ينو دبعتساف ع تندولا "ورع 3 مهل تءضخ

 ٍينوقرف لزانملا ىلع ميفف عمجب يلتق ىلع اوعمشتحا مث

 ءافولا وبا لاقو

 يمستامركلا مولعب هصخ ذم دحا هئايلع يف هيواسي الف

 يجوركبلا لاقو
 ظن ف ينم دقن نم يواسا عيطتسا له



 اضيالاقو أ

 مهلك س انلا كذا كناب ادع رباط نعسانلا يننتكلل غار ظ ظ
 ظ يجوركبلا لاقو |[

 لا رع ينغي اهددع هتوكس لع قلل كا دعاوب و ا
 - ل

 ةنوعايلا كلاقو

 ميكا ل وكم مركا كشاف حل ريغ كتم يلاوس لسرلا م اب

 لع 920006 س

 هه ضارشعالا 3-١

 8- ا 3

 مضي م اج 1ك تل و هنود حلا لفن اتم

 مالكلا ءا نأ د ف ركع راك ةلمح نع راع وه ضارثعالا

 ريغ 3 ضرغ ىنعم يف ةدايز ديف نيلصتم نيمالك نيب وأ

 والود انا يناثلا نورك زا لاضتالا درر ماهبالا عفر

 اا ب داك 0 الرب واو 1
 رعاشلا لاقو مهضعب يار لع نايبلل ضارتعالا وه

 أآرذق الكاب 50 نأ ”هعفني ءرملا عف ملعاو

 خا لاق نايبلاو هيبذتلل ضارتعا هعفتي ءرملا ملع لوقف
 رظفح لك يريغتظفحو 2 ينتعضا كارا للا

 يلفحح ءوسو نامزلا لعف سلبا ردح |

 ىلصوملا لاقو ءاعدلا ضارتعا كيا رمعل هلوقق
 .مرضلا نموجنأ كج ىعإ ةيلاوسلاف 900 الف
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 ا بتعلدا امعارب 1

 كر ل

 ظ يونا قر 2

 ةنيبم ةب نع ظافلا ساطلا ىلا ماكتلاريشي نا يف للطلا ةعارب

 ميرصتلاو حاحلالانمةيلا> حودما مظعتب 3 ةنراقم هدوصةم ىوخ

 يبا لاق طورشلا رئاس ىوح يفصلا تيبو
 ”باطخو اهدنع ا 0 5 كيفو 0 ركل يفو

 هحافخ نبا لاقو

 ا 11 كلم اما انحاز هدحا ىلع ام
 ىبملا ثيداحأب انوكرداف كدعب نم 1 انام دق 5

 : ةيمأ نبا لاقو

 غايخلا يعش ا . كةوايح ينافك لق ما يثجاحر 1

 يلصوملا لاقو

 رلو الب قطن نم مك تناو-  يبلط ىعتنم اهيف قاب ةعارب
 ةحح نبا لاقو

 لكلا ىلاتحا ملفحرصا مل نأ ربلطنم هوجرا ام ةءارب يفو

 مرعلا لباو اب اهب ريبخلا تر قر ىششنم اب يباط يقعارب

 يسلبانلا لاقو
 ملكلاو ظافلالل كلثم جاتحي الو كنه هوجرا امل ترسا دقو



 انوا

 ةدحالاالو سيتا الف سس م ههملا موي ينتدعوو

 ”ددعلا نمترحض دقو م رك مايا ا

 لا نه موش ليفي م ىطخا تيضنا ١
 ”زحا لع تلكنا ا 2 نيطخا ظل

 تاوبخأا نع كسما نين اش 00
 سانلا ممىلص دق مويلاو ايئات ادغ دق نالف اولاق

 .ساكلا ةذل ىشي فكو هل ياو كراك يشل
 نرد هاو درولا نيب اكس ٠ فعرف عسل يك

 سالفا ةبوت اهمتدجو الئاس شب وت نع 0

 / ةجح نبا لاقو

 مرهلا ةدش ينيرتعت نا لبق نع هترايز يف يقيرط لهم براي
 ءافولا وبا لاقو

 نيم دود موا لل ن و ندع تائنح ىلا لوخدلا يل رسسي و يباسح لهس

 : يسلبانلا لاقو
 _عصفنم ريغ يدادؤ ليح ناف يامن كما تا ىدملا روب

0 0 0 

 0 و مبدم نم 0 ١
 : هتلا عماسلا ثوب هريغ 0-0 هسلح خرم زا ىنعم هيف مدي

 نق 75 هذصق“ يذلا ةانعم ةمقثللاهمالك فال ضرعاا ناو هدصقل
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 اد رك كا نع نع ليس دقو لقاب نانك مببقالا نايبلاو

 ملداوهيدي عباصا قرف ىتح "يلا كر داف يقع دا لوفي نا

 1 ىف لا كلذاو هطا تحت ناك هلال: ىلا تلفاف هنا

 ةحح نبا لاقو لقاب ند انعا

 مزاح > ٍئودشاونايبلا نسح 1 ٍِق يب ثمل ىتح

 ىيبليايلا لاقو

 عدو لما كش ىوتلا لوط هبكرغا قاتشم كروزي يتم
 و اعلا لاق و

 مخ ريخ قيام نا نسح يفو تايلا ليق نم ةدايزلا وجرا

 رمشتحم ظنل يف هندبت نسي  هنساحم يف ياظن مث يل

 ةينوعايلا تلاقو

 ممركش قت نع هب تزجع اهب مهلضاوف نم ينورمت مباضفب
 هاجحجموههل

 م57 لورسلا جم
 ٠2و ا ا را 0

 مالا نم ىلبق دحا هلانام افلس ينءاج لبق اذهت لقف

 نيتمديقعتلاو منصتلا ند لاخ مالكب ملكتملا يتاي نا يف ةلوهسلا
 ةدوجو ةيشاملا ةقر لع لدي ام كلذو يفاوقلا نيكم ظافلالا

 ئ ريهز ءاهبلا لاق ىفصلا تيب يف ىرت امك ةحرقلا
 "دعو اه زحشإ رخلاو '"دمالادءولا يف لاط دق



 يمد ضافماجاودزايعومدتضاف مهب تيستاف متالب تركذ اذا

 سس و ووهس

 م6 نايبلاووست جم

 ,مظتنم كيف . حدمبئضأقتلا] مه هب تقث وامي 0 ف يدع

 ةغبلب ةراصب نسفنلا يف اع ةنابالا نع ةرابعوه نا 00
 زاجضالا قرط نم ةرات هنع ةراصلا نوكت دقو سلا 000

 د د هب امسح تاكمالا 3

 ٠ حبقال اونسحالا يع لع نانبلا قلظمو ٠

7 3 

 0 ذقلا يموم كرح اذإ ءاجرلاو فولعا برطضي

 كرح وا ةرظن رظنا اذاف ٠ ا فصو دارا دَقف

 نع ناباف سانلا بولق يف ءاجرلاو فولا برطضا ةرم تيضقلا

 ةنابا نسحا ىععملا كاذ

 فيك لاف هرصق يف لكوتملا ىلع لخد ءانيعلا ابا نا حيو

 يف ايندلا تينب تناو ايندلا يف مراد اونب سانلا لاقف انرايد ىرت
 لاقو يديزلا رعاشلا هذخاف كراد

 اهايند عارغلا كراد يف تننب ”مهرود كايد يف سانلا ىنب امل

 اهانشرف الا انل تيع قبت مل اننيعا طسلا ناكم تيضرولف



 ا

 فوحلا نوب وان هناف يهصلا 0 يف 5ك رخالا لع ع 0

 ا دو فا 1 ءازاو طرشلا يف ةانلاو رششحلا يف

 يرتعلا لاق حدملا

 ا ةفانق ىرقلا ترك دن اهدامدت تضافق اموي تيرتخا:اذا

 ا | كس نيعقاولا يبرقلا 5 ذتو بارتحالا نب جواز هناف

 ءارا ميدبلا ةميال نإ ملعاو امهيلع ءيش ناصف سيت“ يف ءازلاو

 يلصوملا لاقو عونلا اذه يف ةبراضتم
 ميجدم الا فاح ترا كرو د 22 ياخ" نذل "فروخ جوازتت اذا

 يوا ةج> نبا لاقو يوْلا تيب نم بيرق هتيبف
 مقسلانميفاتوتزف حدملاب هل تدرفناو ينذ جوازت اذا

 لع بترو زوفلا نيبو هددعت وهو فذلا جوازت نيب جواز هناف

 ملعا هّللاو مقسأا نم ةاجنلا يناثلا ىلعو حدملاب دارفنالا لوالا ىلع
 ءافولا وبا لاقو

 _مغتنمدايجا يفدئالقلا ىذنا ضاع ىذا نارعشلا جوازت

 يسلبانلا لاقو

 رجالا يف ثيللا راختسا هنث احتل هب راحتساف ”بطخ ءرملا يفد اذا

 ءازأاو طرشلا يف نيعقاولا ةاجنلاو بطخلا ىثد نيب جواز هناف

 أضيا لاقو ةراحتمالا وهو !دحاو اًثيش امهيلع بتر نا يأ

 يملا ىفتناف يجيدم هيف تجواز يدلجيينتنافامويلاحلايإ قاض نا ||
 يجوركبلا لاقو 1



 هب نيلفحملا نيب ترس فهرمو

 يننرعت ءاديبلاو ليللاو ليطاف
 اضيا لاقو

 هتثعي باتك نع باوج برو

 ةنداث هيف سأنلا ءاجث فورح

 ظ يلصوملا لاقو
 انزحعي حدملا يف مهفاصوا ديدعت

 ةحح نبا لاقو

 هعماسأ يدب رملضف دي دعت

 ءافولا وبا لاقو

 _محملاو دحملاو لاو قتلا ولوا
 يسابانلا لاقو

 مهطاومادقالاولاوملعلايف دبا ىرولا نيب هبشم هلامو

 ضيا لاقو

 رمصعلاو لاضفالاو لاو لدعلاك اهرصخي ديدعت 5 رغلا 2

 دوا: لأ جم

- 7-7 - 5 
0 

 0ك

 '”مطتاي رولا 0 تب رح 02

 و ساطرقلاو خنرلاو قفيسلاو ”اقلا

 ماتق 2 يرظ انا هل اونعو

 مركذ النع اقوشو اهودو لع

7 
 ٌُك نكت يرشح ينتنخ اذ د نمو

 دا هرهد 5-5
24 

 يصتعم 0 نيف وحن ي 2 حد

 3 يف نيمار

 ظ لعجينأب ءازخل ِ

 اهنم ل 0 0
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 0 1 الا ناين ناك - يفوح نا ريغ كف 050
| 

 ةغبانلا لاقو

 ا ١ عارق نم لولف ترم مهفويس نا ريغ موف بيع الو

 6 لاقو

 4 ردا ضوح ينتنغال زاحملا رد هب تحدم وأ 2 0

 ”ه صا ند ب رطت مل يلا صازو ”كراي د: ن 5

 كاد بهعيو 0 فص ءىع 93 تسي نا يناثلا برضلاو

 عا 8 وُ ءيذل ١ كللذل 0 ع هم ةعص الو ءانتتسا ةاد اب

 ةغبانلا لاق نا ند يفا دي برعلا

 ايقاب لاملا ىلع قبب امن داوج هنا ريغ هفاصوا تلك ىتف
 يلصوملا لاقو
 معتال مادعالا ىوس منيف تيك ال مف جيدملا ليق نأ ملا ضرعم 2

 5-5 0 1 0 و فايضالل ايد امنوهدعي 3 دارملاو

 مثدقو مارت | 1 ىو ميهيف بيعال لقف جدملاتهر نأ مذلا ضرع»يف

 م ري رع لا 0

 0 ل 0 2 55

 ممله انجل ار ل 1 و ع ةملع نماي لسرلا متاح 5

 هنس>او دحاو قايس ىلع ةدرفم ٌءامس ١ عاقيا ن ٠ع ةرابع وهديدعتلا

 امو ةلباقموا ٠ سينجت و١ ةقباطم و١٠ جاودز ا هيف يعور ام

 ىنخلا لاق... فعلا تب ف يرن ع بلجن



 "هه

2 

 لعفأب مسالا كاذ 00 5 كلذ ريغ وا بيلشا 0

 قاعيو اهريغوا مذلاو 01 دوصقملا ىلع نم لذدي مث 5 ليضفت

 نيب و نب رورهملا مسالانيب ةاواسملا لصحتن ليضفتلا لعفاب رورجا

 ةءلضفالا ىف لق ييغفنأا فرح نال ةيفالا أم هيلع داداذلا مسالا

 ةدأنز ىلا جاتحي ال مهاظ نيدلا يفص تيبيفوهو ةاواسملا قبتل

 5 ىشثعالا لاق حاضيا

 ”لطه لبسم اييلع داج ةانغ ة.ثعم نسملا ضان ر نم ةضور اك

 "ل يشم تلبلا ١ ملعب وروما. قرش بكوكا اهنم يا

 ”لضالا+ اند: ذا اتم: نسحب ءالو  -ةنخياؤا كيطاارس 00

 ةينوعايلا تلاقو

 ا . مشناب اموي ةرفسم قافالا يف سمشلا ةجهب ام

 يلج كلذ لكو

 2 مذلا ضر يف 2 ,--

 "يبل ذالا ذأ ىوم ميف بعل

 . متلو ناموألاَو للا نعول
 ةفص نم ىنثتسي نا لوالا ٠ نابرض ”مذلا ضرعم يف حدملا

 تضل و ا :ىذلا كالذل حدم ةفص يثلا نع ةيفنم مذ

 رعاشلا لوق قم دونم وهو ىقنشلا تب فا قا مذلا ةفص
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 | لك هلا ىلخأ ريخب مهبن برع ىصع ؟ نكل برقلا:هعاطا

 برعبىلاف نزولا اصف ةاباقملا صحت هيراقا هاصع لوقي نأ دارا

 ىلباتلا لاقو . عا هنو نمانللا لك

 ' ةدضب اذعألا 5 نيمتع« ٠ عريص قلخغا نيب هللا ةبحا

 نيمظعم نوهيو هنيب قابطلا لصتل نيرقحم لوقي نا.داراف

 ىور 5 نيرقحم فدارم مثدض نال فادرالا هءاطإو قابطلا

 يجمركبلا لاقو هحرش ف

 مراج لك هاصع دفق هو نه مثدعسأ سرفلا دالب نه هعاطا

 نيب ةقباطملا لصحت ىتح ماقشا ههوق نم هاصعو لوقي نا دارا

 هعاطاف مرثحم لك هلوق ل 0 نزولا هاصعف ثاعشاو مثدعسأ هلوق

 هورش ف ىور امك فدارملا

 دا ٠

0 620 00 1-0 2-7 2 َ“ 0 0-6 04 

 ملكتملا ردصي نا وه دوحجلاو يفنلا مهضعب هيعسو ميرفتلا

 5 اريسحاب ممالا كلد فصي مث ةصاخ أمي ىتنم مساب هناك

 للصا هلعجي مث حسبقلا يف وا نسحلا يف اما ماقلل ةبسانملا هفاصوا
 وأ ءاجم وأ مم قلعت هب ةعاشجم رورو راح نم ةاح 4م م ١



 8. نايصعلاوةعاطلا قم
0 00 

6 

 نم لهتسم ' ا م بل 2 لَ ل

 عب ا عون هيف تيب رعاشلا يتاي نا وه نايصعلاو ةءاطلا

 ضوعبف' هب. نايثالا قم ١ وأ ٠ هناكرا م نم ءىش هزحعيف

 ساما ا١هناف ينصلا تل 3 قر م عونب هنع

 فادرالا عون ىل ل نزولا هعطي ملف اخلاو كاكا 17

 يناجرالا لاق ايل ريصلاو هروضقم هلو

 لف يفاَر 1 امو م اما ّيحلا اذه'“تءارك

 نيب ةلياقملا هي خب نوكلل لمحخ ينايراخت اماو لي

 هعاطاو نزولا 0 لمح يفو |درف وق نيبو 2 0

 لصوملا لاق رئاسورئاز نيب قحاللا سأنجلا
 .منلاو سنآلا نيب قرفلا اذك ىفان 2 نمو ..برونموللا اسس 0

 ىلا لدعف نزولا هاصعف نيرفاكلاو .نينموملا نين قايطلا ارا

 ةحح نبا لاقو دوحملا يفو ةافالا نم ىفان نمو هلوقب فاذرالا
 _مهحدمب ةقاك ةواعلا هل 0 0 روقأ مهتاءاط

 نزولا عطي م اف ٌولغلاو ٌولعلا نيب سناجا نا تدرا هحرش يف لاق

 هيلا هفيدر ةراشاب يونعملا سانجلا 0 (هيساح) ىلا تادا

 ءافولا وبا لاقل هل



 5”ى7

 يعراضو يجتاوج نيب هوبش م ناوهينكاسلاو اضقلا قسو
 رخالا لوقو

 ْ ا محدزت ليللا شويجو مهترماس ةرهاز قفالا 1 ا ةيتفو

 || || دقو يلاعلا مخضلا داوجلاو يدغلا نيب ةكرتشم دبنلا ةظفل ناف

 م || ةيروتلاو مادختسالا اذه نيب قرفلاو ٠ هبكارو سلخ نيب تطسوت

 ْ نم ه لك ما ددككلا هم نا أ ةيروتلا يف دار || ناوه

 يرتهعلا ا - مادختسالا | ذه بحاص ْن 00 نيينعملا

 ردصلاو علاضالا ف 0 كام ١ ىبدعلا اهنلا لج نميرك ذ دعا

 | يداو هوعمو رجب ا سا ةَييقَل ١ يف اضغلا ةظفا نال

 ا ره لوقنم 005 ذرات ةوقل 00 ىو 4ف ثاني هئوكل اًضقلا

 ااا تاراشإلا نوكيا طرقا دقو ديعاو لضا

 5 يلصوملا لاقو

 0 ملف ادعاللا 3 اهومدخمساو اود عم أه 0 تق نيعلاو

 لاقو بهذلا 1 أوحعم 0 هلوقو ةرصايلا الوا نيعلاب دارملاف

 ةح نبا هةنالعا ا

 ٌمرسع مايا 1 0 1 ةب راج يشف ينم نيعلا اومدخعساو

 يعد تاكف اس نم تدغمهنمو انفو ' ردو ايتاننا ف نيعلا اوءدحتا

 هجموههسل



 نيب كرتشم ظفل قالطا 00 "ريب رض ىلع ماد_فسالا

 ريم هيلا داعي مث نيينعملا دحا ظفللا كاذب داريف ًاتلطم نيم

 نيينعملا دحا|هدحابداري ناريعك 4 لعدأ تا 1 ارخالا قنعملا هبدي ري

 5 دا وهو 0 ف هلاعدسا دعب رخالا نا الابو أ

 عونلا اذه نم ينصا١ تيدو 2 حاضيالا بحاص كك ١ ظ

 سعاشلا لاق |
 اباضغ اوناك ناو هانيعر موق ضراب ءانسلا لزن اذا ظ

 ةتابن نبا لاقو

 تو _ برقلاب هلزانم تاراالف ىيقبلا ء اضفت ملاذا 0

 يفانلا برضلا ْ

 ال11 1 نيم واب كك يقم هلك ملكتملا يتاي ناوه

 ةرحاعم واماط ىلع ا وا نيتنيرق نيب ةطسوتم 5

 | ةظفللا كلت 6 قعم يف امهنم هَ رق 1 مدخل مي

 ريح ضب م ارؤتساللا ا أوس كلام نب أ بهذم اذهود دكرتشملا

 وع لاق ريم ريغب وأ



 _مثو اهب مجاقارعشلا فرخز يف 2هفقلاخ عاديا هقالخا عادبا

 اعارمو عيجيستلاو فمصملا 1 0 وا

 يسلبانلا لاقو هيف اهم ملعا هللاو ريظنلا
 .ملقلاو فيسلاب هتعيرش يمح ىمحو يدملا تابثاب 8 م

 000007 قلطلا سانحلاو ىو احم نيب بولقملا سانحلا هيفف

 ا ا ني قاطلاو انضيأ فرحلا سانملا 0 0

 ةيانكلاب ةراعتسالاو أضيا امهنيب ةلباقملاوىدهلاو لالضلا نيبو

 ا ارءوةعي رشلا ىمح يف ةيقيقحلاو لالضلا اخم يف

 سانملا اغلا ركدذب ؛ تييلا متخ يف يونعملا فارطالا 4 0

 لا فالث لاشلا وعي نايا وماومو تيل لأ

 وول عم ظفللا تاالتئاو هيناعم تيبلا ظافلا ةسانل فلا

 هللاو : يف ىور مةلوهسلاو ماسالا وقل ركذب ميقتلاو

 ةيوعاتلاتلاقو هيف امب ملعا

 يفو يععسم 0 يديج مهتنم دوج ىلحو ىلقب اولح

 لاو ذوحلاو ٠ ىلعو اولح نيب قلطملا سانا تلا ف

 كيك ةيروتلاو مقلاو عن مسلاو ليلا فلعل ينريظنلا ةاءارمو

 0 اكاود طاشلاو ءاجسالاو ةلوسلاو نايللا: شعوب رك ةطل



 ل عاريالا "

 | مكفول يف لقتلاو لذبلاب م دير ضامَك ناضل ذل
 ]| ترد عاونا ةدعب دحاولا تيبلا يف رعاتشلا تأ ناوه عادبالا

 || يف ةهباطلا عيدا نم هيف ناف فصلا تب يف كرت © ميلا ظ ظ

 لفل مويتنلاو : نيقتلاو راضتلا مف سئقلاو دقو لد هلوق | ظ

 هتاف اضيا لضفلاو لذبلا يف ىتراارشالاو فللاو٠ نّضفلاو'

 || هلوق يف :ةفلابملاو رئلظنلا زعو راضتلا لذ هلوق ف كفل اهلا ذاخنا |
 ودو راضنلا يف ةراعتسالاو مهلعل ريظنلا زعو جدوي راضتلا لذ | |

 عبصالا خيا نا لاق بهذلا [[ 0

 ”رمعلا منظتلاو .كل :كايح نما تلا 53 .ضلاوايلا نيمقف ١

 رضإافيردضاا لغزيعلا درو ايحلاو: املا نو 2 50
 نيالا <. روق ميسقتلاو راو حلاو ل مضف يف عما 0

 يلدوملالاق ةو ٠ هدرش يف ىور م ةغلابملاو كنم 1 نم يب يف

 موت لبق لضف ضوح اوعرتاو _مموطدعب لدءضور اوعدبا ا

 ضوحو ضورو لوقو لوط ني قحاللا سانجلا هيقف ا

 ضورلا لدعال ةراعتسالاو دعبو لبق نيب قابطلاو عيضرتلاو

 هحرش يف ىور 5 ةيفاقلا قافتا يف ميرصتلاو نوما لضفلو |

 ةحح نبا لاقو



 ١ يبصوملا لاقو
 ْ ْ مهذرع ظفح يل اعمل نوظفك#و د لوك 0 هلا لدي نوم

 ١
 ا

 ههنجوو ويح

 ْ 7-3 ججمرتلا 8

 ٠ ! 1 0 7 ا

 ١ 1 و 0 | رم عب وعلا رص

 26و 0

 | يق لعفلا صييب _ مئرقولا دومس

 اكذب كن مف ران 31 نينو رثانلا وا تا ناوه جيردتلا

 وا فصو وأ 0 وأ بيبشل نم كبار اع ةيروتلاوا ةيانكلا

 يغصلا تيب يف .ىرت أك ةيرعشلا ضارغالا نم كلذ ريغ

 ا يدرولا ن ١ لاق

 | قلخلاب عنصا فيك يردتا لوقي ءهبسك وجحلاو حدلاب بحاص يلو
 قلع اورضخ ناو لحجر 2 درر يدي اوضيب امو يصحو 1! اذا

 ٍنامزلا كلوا خماد لك." يدخ وبص عومدلا رارمحاو

 ْ اضل قو

 | " مهفصو جييدت مهساف انثلا ضوب 2 ىدردوسضيبلا رمح عبارملا ضخ

 | ةخ نبا لاقو

 | يمحئادعلا قرز نمو ينح ضايب هجن دنيح يشاع دوسأ كفخاو

 ا ءافولا وبا لاقو

 /مرطلاو. رزولا“ داوسب اهتجيد ذا ف ئاكعلا ضب نم يعجو رمحاو



 1-0 هنن 2

 عرق 00 داؤ 0 سما اذان

 وأ 0 6 ىقعم 7 0 و ا ملظانل 5 نأ وه عابتتسالا

 نوحي هساح نم رخآ ىعم عبتلساف وعسل ]ص ارغا ند ضرغ

 يفصلا تف ف ىرت مكر تكاد فصوب ةدايز هيف

 يبنملا لاق

 ةدااخ كناب ايندلا 50 هتيويي ولام راع تعمم

 حالصل ىف هناب حدملا عبتتساو ةعا 0 هحودم ا هئاف

 ىزراوما لاق هدولخم ه 0 ابلعج ث بهيج اندلا

 هلام ترم هظافلا اماكف هظفل كسيسيل ةهيدبلا عم

 مولا عبتتسا هجو لع ناسللا ةقالطب هحودمم 0 هنأف

 ما وبا لاقو

 يضاور كنع تامركملاو كب لعدن العلا نع مالظ ك

 يضاق كل هب ىدنلاو اناظ هرفي نا دل يذاع

 م راكملاب ةحدم خلافا 27 عبتتسا دقف

 ليكتلا نا وه ليككتلاو عابتتسالا نيب قرفلا نا ملعاو

 كلذ هن. مزاي ال عابتتسالاو الّوا هب فصو ام لكي



 كلذ دعب ديريو امهحدم يف ةفلتوم ناعم يت ايف نيحودمم

 رخالا حدم اهب صقني ال لضف ةدايزب رخالا ىلع اهدحا معجرت

 0 دلا ينصف ةيوسنلا يفاعم ل أعم 2 1 يقايف

 معا هللاوقباسنلا نود لضفلاب نووأ 5 م م هلوشب ديربي

 هحودمم يوبا فصي ريهز لاقو

 اقل هلثم ام هفيلاكت ىلع اهوأشب قحلب ناف داوجلا وه
 اقيس اص نه ا الدق لم نمناكام ىلع ةاعا وأ

 يلصوملا لاقو

 أبا مهنيب نم حجر مث ةليضفلا يف مهلك ةباعصلا نيب ىوس دقف

 ةمح نبا لاقو قيدصلاركب
 مهي فاصوا نعتّرصقو ع افادخمو مهف ا تعمج

 ا مركبا 5 و

 مهعمجب اًرط مهلففا خيشلاف اوفلتخا ةبترلاو اوفلتئا ةبحلا يف

 ةينوعابلا تلاقو

 مدقلا وذ قيدصلا هتفيلخ هيف مهمادقل ٍصيص#ي اوزاف فيسلاب



 اك كاجا

 رعاشلا لاق يني رمل كم ف ىزرت م

 روعسلا يف هلااوس مجنلاو ٍسومتلا يف ملاوما مجناف

 قاقتشالا نم يبنتملا لاقو

  محمج ريغ ركشلا هيلا تقسو 2 رتدكم ريغ فرعا يلا قاب
 قاقتشالا هبش نم رخا لاقو

 مصعب لاقو٠ مادلاو 0 0 0 تال ىقعم تا ناف

 لا مقا اح لق 1 نكل لا 0 نا رخافم مهل

 يلضوملا لاك
 مدخلا مراصلاب اب 0 مهئادعا ىلعو مهبابحا يخرب | وفطعت

 ناعما ا نار ديدركلاو نلفت نيب قرغلا نأ ملعاو

 اما رخآ عارصم ف قرخالاو عارصم ف هتك قدس 5

 اعا ع ريدصلا نانو هلمب قرغلاو راوكللا قلطم هناف ديدرتلا

 ريدصتلا:فالخم ةيفاتان او ةلكلا

 م6 فقاتاو فاتاولا عم #2

 مولع م لضنلارعيم يف 3:50

 .محرلأَو رك 0 ّصنَو اَحإلا ىوس

 نيب ةيوسنلا ركتملا ديري نا ةرايعوه تالا تول
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 .قطخم دقع هيلع: تكياار ال دخ ءازوجلا ةين نكت لول

 ال ةدارالا نال ةنكمم الو ةتباث ريغ ءازوجلا ىلا ةينلا ةبسنف

 الو:ال ةدارا الو ةايح هيف سل دامح ءاز او يح مت نم الأ نوكت

 ا و هنو ةراما جميلا 25 يلا ةقدانعلا سن دقو ةن
 |يا قاطنب قطتنا دق صخمم ةروص اهتروص ءازوجلا نال قاطتنلا

 ىلصوملا كاقو * نان

 000017 2 امه كلان هناي " ىرم نيح ضورلا يسن ل

 ةغيفع نبا“ لاقو
 الا ف م اممالا انوفا قيلت اياح ةيوم

 افولا وبا لاقو
 _ مثرون نويعتا نم قراب هنال ٍقسغ يف متلا رد مخارتشا لك

 ىسلبانلا لاقو

 8+ فعلا لوول
 , مولضف تاياعنع رصقْتنإام اورقتأ اذ !لْضف مهل ةبعصو

 عارصملا“ لوأ يف ”نيهباشتلآ نيظفللا ”دحا نوكي ناوه فظعتلا

 ف " ريلقفللا دحا وا يناثلا لوا يف يناثلاو هوشح يفوا لوالا

 ناهباشتملا ناظفللاو يناثلا وشح يف يناثلاو لوالا عارصملاوشح

 ارم وا قاقتشالا نم وا سات نم واترك نم انكي نا اما[
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 رمسنلا رئاس اهتحدم ام هيلع انث بيط رجتلا تاون نكت ملول

 عئاش ءاث اهمال رجلا تال قا حدم هحودم ف للع هناف

 ىف 5 بولا بيطو ىرسملا ةقر ةقيقحلا يف كلذ ةلعو هيلع

 يبنتملا لوقك ةلعلا يفخ يناثلا مسقلاوهحرش
 ةاضحرلا اهبيبصف هب تححت امناو باحعسلا كلئان كمي مل

 كلئان بيس ةمومم تراص امناو كءاطع كحبإ باىسل | نايا

 م رطملا لوزنف ىلا قرع وه أهنم بوصلاف الع هقوفنو

 قرع هناب هللع دقو ةلع ةداعلا ينال 1 ال ةحاث ةفص بالا

 00 ربط انل تاعح مو ا

 ابيبح ناسنا لكل تيوح ينال ةقطان ريغ تاقف

 صخم لك بييح ىلعاح شاب هلإعف ةرهاظ ريغ ضرالا روبط ةلعف

 ديلولا نب ملسم لوقك نكمم وهو تباث ريغ ثلاثلا مسقلا
 قرغلانميناسناكراذح ين 2 هتءاسا انيف تنسح تا

 دقو 00 هنا ايلا تباث ريغ فصو يثاولا 52| 62 مآ ناسعتاو

 ناك يئثاولا نم هراذح نا ا اناا ف سانتلا قلاخ

 ءاكللا كرو ثيح عومدلا ف قرغلا نم هنع تامل ةمااللا 5

 رعاشلا لوقك نكمم الو تباشب سبل عبارلا مسقلا
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 امل ا ل ل الا لقمع ايي ترسافت لزاتم

 يسادنالا ي حافحلا قا يبا لوق طرقا دعب ريسفتلا نهدو

 ”دوملخلا هتود نيليادغو امسلا رث ههجول رخي ىحتنا

 ”دواد هناكف ادش اذاو كا اماكف ادب اذاف

 قدزرفلا لوق طرش || ىتعم ا دعب ريسفتلا ع نمو

 _مرغم لقت ا وا ءددي رط مييلا ا وأ اموق تح دقأ

 موقملا جعتولاب ا كءارو نعال وأ 07 متم يأ ال

 يناوريقلا نيدلا فرش لوق رورو 0 دعب ريسفتلا 0

 0 هإ اذهو الاف هأ اذبف هبا كا تاحاخا يناتخ

 0 ىنغلا مدعللو العلا لم خلف

 ليصفت ريسفتلا تراوه حاضيالاو ريسفتلا نيب قرفلا نا ملعاو |

 دل (ةزاكلا نما رشفملا كررال لاكشالا الا عفر حاضيالاو لامجالا

 لاكشا هيف نوكي

 ل 1 0 0-2 0-3 5 ص 2-0

 مل اعديراصاملج |نم ةيفاخ ريغ ماوس ماس | 0

 ةدايزاهب لصح فيطل هجو ىلع نوكت نا اهطرشو ةيلصالا هتلعل

 ماسقا ةعب را للعملا فصولاو هريغ وأ م نم دوصقملا يف

 يللبالا ينغلا دبع خيشلا لوقك ةلعلا رهاظ تباث لوالا



 0 5 00 قدا 0 2 هقارشأ رابتعان هس لعمتحو

 ناو ءانلطلا ىلا هحلت تكي الرداد ”هيشلا
 و اكر ١ لاقو ىردا

 ١ مدعلا ضيق يفاواقس لب ضرالا يف َ عاسنا ال 6 هب داعا ا

 هس موهههسلل

 0 رمسعملا ج-

 كو مكألا ىذا 0 ا /

 دأب بيص ب ا والظل كا

 لقتسي ال ىنعم رانل 5 ةرقفوأ تبب يف ملكتملا ىناي ناوه ريسفتلا

 َن 2 ورعابو ف داتا هع 2 أما هريسفت نود هتفرعمب مهلا

 كاع يفوه امو طرقا دعبو طقف 5 ا كغ رشلاو ادع كعب

 | لوق هلثمو ربخلاو ادتبملا دعب فصلا تيب ينو رورجملاو راجلاو
 يدكلدنالا ءنىناه

 ثالث :تارينلا تاقرشملاو

 ةفالطلا سعت نبا لاقو

5 2 5 26 
 راعجو راما رم و قربا

 مهصعل 1 وذ 1 انكللا دعب زيسفتلا نك و

 | ررطلاو نانجالاورغثلاو غادص م الاو.دروملا.دحلاو ديجلاو.دقلاو

 د1 نرحل" ُّى لظلاو قبلا و
| 

 ||| رطملاو مظعملا كلملاو را رئولع ندع كولا

١1 1 



 1 3 16 5 0 م 0 مدعم 0 رعشأ |

 الايس انداورا ىلا اناتملا اهل تدوجوا ما ايحالا ةقراقم انو

 لعف يدعت 4.9 دك فاديا ظلعتم رو رخو راج احل هلوق ا اف[

 هبرض كالوقل 0 اذهو لصتلا هراهض ل رهاظلا لعافلا ْ

 راص هيلع مدق الف ١ ال ١ 2 ف ُةَوَص ردع نق رغبايق ديز 1

 1 د ىنعملا ١ دا كلاذك ا اور ارىلا هلوقو : ةهئم لاح

 ةاصع ةامال اج ا 3 راوهو بيرغ هجو ال يفو انحاورا |

 نذل ايزإلا «تانتا نيكو - هنلا ةفاذضم ايانملا:نركتفءاصحوأ||

 ةاوفالا ماقم اب ز الا ماق ذا نوكي و نئانلا ا ءىشل تي 5 ْ ١

 ةح> نبا لاقو مفلل تاوبللا ةرواحللا|

 رمهيلع ِق عاسنا يناعحلاو مثلا تروا وذ لئابقلا رون |

 ءافولا وال اقو

 رممفرعرط يقعان ئدعلا برح  يفو تالكشملا اوداذا هوجولا ضني ||

 || اذهووإ لات يبيف هيلعم مالكلا مدقنو هوجولا ضيب ف عادتالاف ْ

 يدابانلا 1 5و هر ضن ١

 ااا نفل عاد رعبا 70 عانوا ىعو يوب ِ قرش وول ءب أ

 موي يف قرششيو ءادعالا لعرمدتني يا ىغو يسوي يفولعي هلوق ناف ||
 هاك هلوقو ٠ 0 لءتحو ةافطلا هحوأ ِف قبلي يا 3 ١

 ىلاع ردلا نال ىغولا 2 ف ِهولَع وادعأب هييشل لمت# ردا ْ
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 ءافولا وبا لاقو 0 نم طقنت ينلا فورحلا 41ه 5

 يطبع وهو يظع مرقص يلف نفس د م تفذح

 يسلبالا لاقو «فلالا فد
 لاو معلا لكولاكلالك هلمعا هّللاو هلخ يدعلا ع

 يجدركبلا لاقو

 0 راص مهاوس جدا لامها 5 دوبعلل 5 راص مهحدمو

 هللاو لاهالا هتمع" و العمل نه هتمظن يفا هحرش ف 3

 رمدقلا اهناكسإ ملال ولعت« + ةقرتشم رارنالاو هلا 00
 تحت نم ةطقنملا فورا تفذح دقف

 7 عاسنالا "3

 0 ا 0 0

 را كال تقرزال | م مهدي 2 ل قرافلانغ

 بسحب ليواتلا هيف عستي مالكب ملكتملا يئاب نا وه ءاستالا

 تس مطوقع ردق ىلع هليوأت يف ةاورلا عسقتف هلفافلا ءامتخال

 3 قرافملا صيد هلوقف يصلا تيد ف 50 اميهنف رظانلا ىوق

 دحا فصوأهو ةارعملاب نوذوصوم هن درعلا د فافعلاو ةزراه اهلا هب

 نا لمتحو ةهرأب انها نع ةيانك ايلا نضال ١ مهتم

 نافذ نا لمتحتو 0 برامتلا متم ا لو ياشمو لود

 مهم 3ك داق :
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 ينفش كربغب ”قيض يتنتفف  ينثنإ بيذق ضغ يف تنتف
 ىرخالا نمو ةمهملا فورألا عيمجهت الك ىدحا نم فذح اماماو
 رداشلا لرددلاةاةلخملا عج

 يشد دسأحو ينشب هوارطاو ينتيقي لحث غوا يفي لاله

 01772 ال ردكلاو انعم ةقورح دحا نك افاق
 هباتكب مياق ليلج لخ هئافكقاف ”ديرف ”بدن

 ال لوفد دليم ردخلاو انعم هيعارصم دحا ناك امتاناو
 للك هل ١ لل ١ علموا + رنج جينغ نيئيشب نيا

 00 انقر لئاقلا لوقكف فورا ضاي هم فد اماناو

 ءالعلاو ءالاو فار
 00 هيكبت ينيعو هلحم عوبر يف يل ةفقو كف
 مدي دعب نه ري يجرصو ؟ر شك يسن هب يلغك يشيعف

 مرصت يف كد صم كري ير“ و ١> مرضت يف 0 دنقف نم ىري يبلفو
 يلصوملا لاقو

 معلا هقيادص ىلعو دحت ىلع ةالصلاب ينذطاقسا مو را

 اهتذخا ىتاا فورحلا نم تديلأ اذه تمافن دق هحرش 2 لاقو

 ا د و افلا اهم تسكر ىلا فورطا نه

 طظ ف شز خ ج ث يفو ةليقثلا ةملظملا فورحلا اهنم تفذحو

 ةح نبا لاق ملعا هللاوت
 رمفا لو رقحا ملو ودعلا رار 0 را اور تو



 ا

0 

 ممالا 00 الإ اومكح ام للا لح لوس 24

 را نيفرح ا فر 2 3 0 فد َن اوهافذللا

 ||| فورحلا عيجو ةمجملا فورحلا ع اجهلا فورح نرم
 ىرخالا ندو يل فورخلا 0 00 قدح نم و اةلمملا

 هيلع عرفو 3 فيخالا ماا ميصعب ىع# دقو فلج م

 لب يفاثلاو يعم 7 قى 0 نيكل نأ وهو رخآ 5

 [ىعم تكس وا طقرالاا تايم هرح ع 2

 هلم هتف امااثأأ ف ذحلا عون ىف لخاد لكلاو' د خالاو

 ابلصا نال ءاعلا طقنو 8 يفصلا تيب هنف ةمحملا فورملا م

 ير.را لاق لصوالل تيما ءاه

 ”حامسلا درو كمال دروأو حالسلا لو د ددعا

 مهضعب لاقو

 أدهرس اكد حدكاو |رولم كحورأ راوص

 ىدملاو مراكملا لاح عرداو كءاعد مِدأو
 ادخلاو دادولا هرك ادساح اًوددع حرطاو

 ادروم دراوملا ىلحا اهدروو مولعلا رد

 م ءائسلا كيم 6 8 دمحاو

 رعاشلا لوقكف ةلمهملا فورحلا عييج هنم ٍتفذح ام اماو

1-7 
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 يسلبانلا لاق تبيلا ركذي ملواشاب يحوصن اهب
 رمقتنم نأ هنم تيسأقو ينعض ىلع راج رهدلا امل كتوعد يلا

 يلوق نم تيبلا اذه تاصف يا هحرش يف لاقو
 يداعبا طرف نم همدعاف يردص ىلع راج رهدلا ال كتوعد يفا

 هه حيكتسلا زج

 رمظعلاب بار ا تبع ع هللا 1

 ندا ( 5 ءاشا يح يش ملكتل ا

 رمح هنأف يغصأأ تيد 2 ىرت 3 ءيثلا كد ف كك هدسم

 تلاق تيبلا لها حدمب ًاحيرصت اهيف نال ركذلاب بازحالا ةروس

 7-0 اهيخا ف ميلا

 0-2 بورع لك رك أو |رخ نعمل عولط يفرك ذي

 1 نيعلا عولط نال اهب ورغو سمعا عولط هيف تصتخا دقو

 لاقو نافيضلا ىرق تقو سممتلا بورغو تاراغلا ىلا بوكرلا
 قيدصل ا هحدم يف يلصوملا

 2 صر مسا

 _مبلا يذ ءاد ينشي جرشلا يف هانعم هتح دب تيكن ةءارب س

 هبحاصل لوقي ذا :راغلا ىف اه ذا نينثا ىناث ىلاعت ةلوق هدارمو

 هحرش يف ىور ام انعمّدلا نال نزحت ال



 ل لع م |

 ل شمل لإ هللا
 -ٌظ م:

 ملظلا 0 0 1 0

 ف 1 هل رعش م نم تب 00 -- كا ياي ناوه ليصفتلا

 ول ل َن دعب همالك هب لصفي از : 0 ا قاك أ أوس ةملقت

 5 < هع ردص ناف : ى : : ملا تقف ف ىرت 1 ةيسأنم ةعط 0 هأ

 وهو ةحرم 3 2 ىور ملينا لبق همن رعش

 ققسغلا مجناتحالو ةابنلا سك 5 كاط م شرعلا هلا هيلع ىلك

 يلصوملا لاقو
 رولا" ة رم يوانلا تفك هئاضوا ”٠ ربدايذل نمت كس

 وهوة ايل اهت ديصق نمت رك لا ازه ردص نا هحرش ف لاق

 بدا يذل ليججت كحدم ليصفت . اهب مانألا تريب اللخ يترك

 يمدن أي تحخ# 7-2 ليصفت ريغ 2 يردع ند عاض نا 55 ناو

 أب لئاقلا ةئافلاهتدصق نم تدل انهردص 1
 افسا اي تحب هيلا رجاها ملف يرمع نء عاض اًنامز تركذ ناو

 ملقلا سلا تلك هنع اهليصفت . هبئاحع ىد ا نع ثدح
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 0 8 : 0 كراخ تلح 4: 0 ةعتمل

 مهضعب لوق
 هيحاص 0 يش ةمالسلا ب٠دح

 يد ةا ةلآ تكتحنا ناكف

 هضفخي شعلا ضفخب ليلذلا ىغر
 ل

 مهابث يف ”ىس عت كيل

 رخالا لوقو

 اقهديع كديرعم لاخلا نيعب تكف

 ىتلا انيس نبا ةديصق نم ذوخام يناثلا تيبلاف

 .مفرالا لأ نم كيلا كت

 ىوس"تسنيلا ظافلا. نم ريغ اه

 لقلاو 01 ودع تودسأ 1

 مدن مهتعدو نر 0

 مد تركوا دنلا“ تراظن دقو

 ”هترو همت نميف محلا بسح نأ

 هلأ *كاضرا اذا حرل اف

 أقرفتم ىذه ندز ىلع امتنا

 اقربا ام هناكف ىوطنا م

 ايل
 عنو روع تا غافرز

 هبني نأ مصعب طرشو يوزلا ةلك

 قيشرنباهباعو اروهشم نكي مل اذا هلبق يذلاب ذوخاملا تنيلا ىلع
 وهلوالاو ةعامج هقفاو دقو هيقك رغاشلا ْنظ ء وس نمد هنا لاقو

 2 و 0
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 انف نر بن نكرر كا

 ا ف 7 تروس نط ص

 1١ مالكلا نم مدقتي نا وه داصرالا هل لاقيو ميستلا

 لاق يفصلا تيب يف م ىنمملاب ةراتو ظفللاب ةرات رخات ام ىلع

 يرعملا ءالعلا وبا

 0 2 تالا  دعراذإ وش ادام ديننا فا - علا اذا

 نأ مالكملا ى دتمم ن | ملع ء لوالا عارصملا عمم 1ا ناف

 اهالافو ىكم ا زنصع اذا ولك

 اداشز ما لعني ثاب ايغا يردي سيل كسانملاب لوهج

 اضيا لاقو اذاكر ما هز ا نا يكتفي 0 مالكلا ناف

 ناسنا .ىلا ناسا :قاتش ٠١ .الوءدحا ىلا دحا ىرعر اذ

 ا سا خلا 8
 ده ادع 600- تأ 0 س5 ا

 ٍ كح اوتئشاملقَو يلاعتلاّن م مويس يفىراصتلالوقيام عد

 ول هريغأ تيب هل 5 يفر كغ لن راع سل َن ١ يف ةناعتسالا

 نا هف طرتشيو ا اعوببلا اذه يس مهضعب و تيب ضع



 كتل

 يبنتملا لاقو يلحلا تيب يف ىرت م اهيلع ظفللا نئارق ةلالدب
 'هدعك دعب ءيش لك اننادجو مهقرافن نا انيلءزعب نماي

 جارسلا لاقو
 ”هقالثلا نع بوت هنقيرو ههفاطللا لع. بدت هلئامث

 سفن نبا لاقو

 '"هفالخلا ىظعي ناب هل تش لامح وذ ةرامالا يلوولف

 يلصوملا لاقو ةنكمتم اباكيفاوقلا هذهف
 _مجنموبرعنم لكلا ةبحم 2 تخسن هب يق يف كبح نيكمت

 ةحح نبا لاقو

 000 دار ادي ةحادم ةركل .. تلصح ةنيخ نم أدي يمس نيك
 ءاقولا وبا لاقو
 | لل كلا ضرعوبونذلا كرت ١ ١ يدي هتمدق دقام ةبوت: تزيكت
 يسلبانلا لاقو

 | ١ تحس 1 ناريس اكعد. قلق نمل فلا عرياخلاب ل5
 تقلا

 .مرملا كلذ يف اهي انهاف اموي يننكم يظح ةخل نم لعل

 يجدركبلا لاقو

 0 د مطعم تزف ىدملا نم" " ةنكع حصخ| قعولا يف ميفؤيس

 ةينوعابلا تلاقو
 مهب ”هدجو تاعوولننلا الس عر يلا كاذب دف يلف

 ف نوكي نيكمتلا ناوه ميشوتلا نيبو نيكمتلا نس قررا نا ماو

 اهنم رثكا يفو اهيف نوكي خشوتلاو طقف ةيفاقلا
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 ىذاو ىذق ُِق انهى لقلاونيعلاو 50 رسوب 2 سما 0 0

 اذا ماركلا نا ينسنت الف ىوبت امي كيلع ايندلا كبقا كرألاو
 يلصوملا لاقو

 _ حر يوذاوناك ناو لاجرلا نيب مهفرش باح الا يف لضفلا هعاديا

 وهو ينتملا ةديصق نم تب رطش ةئد عدوا دقف

 _محريوذاون كناو لاجرلا نيب ةعطاق فاصنالا ةلق لزت و

 لس يذب تاريجركذت نما ىراقوفملا اذه ام بلق اي هكلاب

 0 ةديصق نم ارش 2 نعت دق هناف

 مدب ةل قم نم ىرج عمدت جزم مس يذب ناريح ا نما

 ةينوعايلا تلاقو

 مرتو كردتمل ن يسوق باق نه ا ع 0 ابلصفم ىذا

 هتمو يريصوبالا ة ةيع“ ن ا رع ايي تتهم د اهناف

 مرتو كردتإ نيسوف باق نم ل تن نأ للا د تبو

 هه نيستا 0

 .مرشلاف هيلا لاف ٍداملاَبَر ا23ََنْيح هلال اَحتاغتسأ هب

 0 هثرقف ةعجصأ رثانلا وا هتبب ةيفاقل مظانلا دبي ناوه نيكملا

 ةرفان ريغ اهرارق يف ةرقتسم اهناكم يف ةنكمتم هيف ةيفاقلا يفات |

 عماسل اهلك ةيفاقثا نود تكس اذا تبنلا دشنم نا ثيح ةقلق الو



 ان

 عكا لاقو
 _محسسفم تاماحلا نم ثيغب تداج ةقراب عقنلا ميغ تحن مهفويس

 ىجمركبلا لاقو |

 محسنم هنم مالكب ىرولا ناز سل ع ا ل ا
 ةينوعابلا تلاقو

 | سم ريغ لاصتإ منع الا لطب سدت وخلو
 للحم ةهوعهلعل

 هج عاديإلا -
 ماء 5: 06 2 017 0 2 2 7 ص

 5 ةرعش مظانلا عدوي ناوه نيمضتالا هيع-تل مهضعبو عاديالا

 هرعش 0 نآك ءا اوس رخا رعش نك ع أم وأ ام 010

 ةعالتم ط ؛اورب هيسأنت عع ل هل ءىل ادعب هريغر عدس م نم وأ

 نم دقو يفصلا لاق 00 هانارزع

 وهو يبننملا ةديصق 0 ها لوألا 000

 مدق الو بف ىلع هارم ناو ملا 2 ملا يراسن نحن . م اتح

 يبنتملا تيب عارصم أنمضم ميق نبا نيدلا ريجم لاقو
 مالأل هلو هقاطعا ىلع انملاو ماجلا .يف تنكر
 املا ماقو اهب راضنلا لاس ةماقب هنم كيسي ام تيارا

 رلصوملا لاقو

 يلزامو يبيبح ىركذ نم كبنافق يل لاقف ىسيع لبطصا يسرف ىار
 لموغ لوخدلا نيب ىوللا طقس يفنناك ريعشلا مط قذا ماه



 اك

 54 ه- َّ هاا 2 .٠ 7 0 أ

 ىبسو ىف | له يف ىلا دق هر دف
 هه

 آْلأاَو نونا ف رهاَظهَلضفَو

 ةلاخ وكلا نمتارقفلاو تا ركالا يتأي كَباَوَد ماجسنالا

 ةكصر# ا ك ءاملا ماجسناك كتبا 520 ديقعتلا نم

 ىفصلا تيب يف

 لب
 يف 2 بهد

2 
 بهذ

 يع هركا هذه

 يومنلا مساق نب دمحم لاقو

 حواب نونجلا يف كلايخ اذه
 ينثك رتو ىدرلا ضرغ ينترداغ
 يف نم يفذق كانيعتنياعوأ

 التاق نت مو الوتقم تيارل

 يلصوملا لاقو
 بجي لزم مالك ماحسنا ناب

 ةحح نبا لاقو

 هحنادميف يعومد ماحسنا ذل
 ءافولا وبا لاقو

 هتحدمو يمه ىدصواج هاير

 كيشرأا ل ١ نوماملا لاق

 ”حور بذعملا مسج يفنآك ول

 ”حورج هيفو الا يل ّوضعال
0 
 حوبذم 8 نم انا تلف

 ما افل اس نءينربخي ويده

 ممغنلا بيط اي اهبفنش هللاب

 مظشنمو روشنع [.اريسلا ال



 طفنمريغ لفط وهوهدبم 2 ارفع 1 دازدق هسدأت 2
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 ةينوعابلا تلاقو
 ينلاو قالخالا م 5 كلوي تلم دك ناحل لئابش مه

 وهل

 ا 0
 ا ندي -مل يح دس هم

 مك ؟2< 0 -

 رمماللا نمحرلا أولسرم 0 ٠

 1 ف هددرب صوص 0 2 هنم ىف ف را اوه ميزوتلا

 رعاشلا لاق ٠ ىهصأأ تيد ا تار 00 ظافلا
 اباوعاهتعندعىراذءاهيلع ةيشع انريع ظاكع نيع ىلع

 يفو اهلوا يف يتاي دقو تيار م ةظفل لك لو ف نكي دقوعو

 هلوقك اهرخا يفوابطس
 00 ا موت ةهاسمل - - هلاؤتلو مل اك رج فش
 سيئر ريسراسو نيد دوسك“ ةريرسو ةراسل ةارتسلا قمس

 1 مهضعب لاقو
 ا ماوس ميقلاو ٠ ناب اةكجالا لح اح

 رحازر قيةح اهلفاح فحيو رحقلم حومل اهحشوت 00

 رخالا لاقو

 قافالاب قاف ”قيشر رث ينقاشوقي رولا"دقلا يقار دق



 قل

 بكوكب ءيضي انا لاله ءيضي ليل
 تحنكلا6 ليقو ٠ سورحم اهبرب هامح روس ٠ يزرابلا نبا لاقو

 اندهش ناربكف كبر ٠ كلف ينلك ٠ كلبم مث لك“ كمالك
 ' كاف الف رس٠ انيكلم تملكت نأ 0 هف توحبانشل

 تعطا اذك ٠ سياس ةسايس- سجن نيس سس اس
 را١ كلالج لالجلا لك“ كرمع 1 0 "5 ٠ كلما اطعت

 يسوم ٠ ءابدالا ةدوم الا مودت ال دبا ٠ ساك بكأس ٠ ءارض

 كرسي يس موسي

 ا بيرداَعلاو تيزصلا 0

 مدقلايف سائل ربظملبقْنم 2 تربط هناي ايلا يلو
 را لع د يف رظنلا دادرت نع ةراع مداتاو ن1

 2 ام رييغتو ارثنو | الفن هحيقنتو هبيدهت يف ركفلا نراعماو

 هل. سيلو هبارعاو هناعم بيرغ نم لكش اقف

 قوتعم نبا لاق مقنم مالك لك معي فصو هنال هصخي دهاش
 ”فاون هايل ترف 5 اورنف يىدبلاطدوسالا ارا

 ”يئاط وجاب سارلا هنمو اًيرط ىرثلا ىلع اماه مهنم اوكرت ف
 ”ردان وهف ماس مييف ليق ناف هحا ارح نم براه مهن ل

 رفاوس ٍشو لذلاب ةعقربم مرودخ تاقاع اولخو اوأوت



 1 ساكونالاب 0 الا قوس

 ا ضعبلاو بلقلا ضعبأا 00 ا تك

 تادتباو هتبلق اذا ثيحب مالكلا نوكي ناوه يوتسملا بولهملا
 مالكلا اذه لصاحلا نراك لوالا فرحلا ىلا ريخالا هفرح نم

 يناجرالا لاقيلحلا تييبنم لوألا عارصملا يف ىرت م كلذو هئيعل

 مودن هتدوم لك لدو لود لكل مود ميدوم

 مهضعب لاقو
 00 1 اشم 0 بائج 0

 ا اهو مراو اره "له اذا ها

 0 1 ولا دع ىعسف 2 كقن نك

 هكاقلا لوقف كيال نارك دو
 ٍ ارانإ لاله هلالا انارآ' ١ هيحو "0 ئدتا الو

 0 دقوكي ررجا اجر ا ف حاص ا " رخالا لوق' هلثمو

 ا هلوقك لوالا عارصملا يف نوكي
 م ابك نم عيصلا [ةالص“ ادع

 نيددلا فيسلوقك ةبولقموةيوتسم ارق تانك تببلا يف دزي, دقو
 دش
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 6 نزولا عم :ءلافرلدلا لح
 اك

 مر نقد تاحل نك هرد> ه 9 مه

 ةحيص رعشلا يف يناعملا يناث ناوه نرزولا عم ىنعملا فالتثا

 نع اههجو رخالو اههجو نع اهبلق ىلا نزولا يفرءاشلا رضي ال

 درولا نيةورعلاق امال ىفصلاتب يف ىرت "تل

 ”قوفي ةتحبب ادغ ةآادغ "صاعساابا تذيش

 ”قبطا 5 الا را يللامو يسفن 4سفشب تدك

 ىلا نزولا ةرورص هل الاف : يلامو يسفنب هسفن 0 ناك ارا هناف ||

 تدك ما ا لوقي نا دار 0 ]

 لا لاق ةرعاّتلا ةىصل 7 8 ةرورضل |

 7 روم اهتمقول وزني. ”هتنار ةاصخلا هب تدل 0

 يلصوملا لاق ٠ ةاصحلاب هتذبن اذا ٠ ديري هناكف ||
 .مديعاك ظافلإلا ىرت ينامإلف  هحشادم يبحلاو نزولا 219

 ةحح نبا لاقو |[ ْ

 مكلايف ردلاب ىتاف هحدم يف هفلات ىنمملا عم حص نزولا»و |[
 يسلبانلا لاقو |
 .مرضلا نم ينجنن هنم ةحرو ىنكردي نمحرلا نمانطل لعل |

 مدع راهظال كرد[ لونين نمىلزاىتك رد انس 0 ناف
 يناثلا عارصملا ف ينجب "باتل كلد ليصحن 2 هلام ةردقلا

 ظ هحرش فاكر



 عع

 2 26 - م

 هتمالأتع اما تخوم

 ا
 ,1(لاقوذَم :ما هيف دهاشلاو

 رايز يد هانا فكما

 دعب كصخش نيب و يخت نيب
 اع :دعابلا" نجوا" "اغا

 هلوقب هقيدص هباحاف

 رك كو نارعالا لوح له

 3 كل

 لسور لاقد
 هل قافتالاب همعماو دمع

 ةجح نبا لاقو

 ”ةيع“ ءاجدق هنبال هفصوو
 يجدركبلا لاقو

 ادخن هل كفصو دعما قافتالاب

55 2 
 هد للسن

 1 ئاعنالا جو

 مقنلار ا رم همم ١. كلف

 نيت ةعقاولا كلل ةقباطم ءامساو ةعقاو ملكتلل قفتينا وه قافتالا

 يفصلا تيب يف ىرتاك عامسلاب وا ةدهاشملاب اما

 يتاح اد ب

 0 ءاقدصالاب لخب هيف

 ملجم لصولاب لامعا ناريغ
 1 1 لا

 ”حدم ةدوللا ض#هنم باش

 ”هلم كي و اننيب نولوقي ما

 0 هعسا يف هك دات لص

 مهقافتا تبسح نسف هنأف

 _مالاو قلخلا غيفش بون دلا يحام



 ا

 ثيل دهاشو ةراشالاو ميولتلا ةهج نم ل يزاحل اوا يقيقحلا

 هفذقر نمي أض رم جاجحلا نب ١ لاق نأ 1 ا يفصلا

 ءالخلا ١
 مشو ريظ لع رازج الو منغ الو لبا نا

 0 يف يتنملا لاقو

 برشتو ' نيح ذمم.ىنغا .يناف : . .هلاثا لف نساكلا يف لكشلتلا ١

 ناح نقف ابراشلا ءانعلأ ترطب ١ كبري كلا يحيدم لوشي

 هذعب هلاق أم ام ليلدب كبك لس. قيهست نأ

 ”سللطت كك رادقم ىلع يسفن و اننامز ر ينك ادع ىلع تسءهو

 ةجح نبا لاقو

 ميياصوم 0 مييلح 1 2 ينمدقي 1 يفا حدف ضي ره"

 3 دكار َن ايضفارزأ ل ماو يللا نا هلوق ف صيرع رعتلاف

 ءافولا وبا لاقو
 مرج يذب اضيرعت ةثالثلاىلع همدقا ال الع يللاوا يفا

 ةثالنأا نم هريغ ىلع ةيلضفالا يف يلع مدي نع ضرعي هناف

 يسابانلالاقو نامعورمعو ركب ابا ينعي
 مهيب وعما مباكد ىده ىلع مهاضفا قيدصلاادغ ما 5

 ةباصصلا رئاس نيب نم رك ذلاب قيدصلا تصصخ ينا هحرش يفلاق

 هنع هللا ىضرهصيصختب ضيرعتلاو |[



 اككيملا

 .لسالانع لاست الف تعردا اذا ةثداحب لف الو الع رواج
 لقملاو هاوفالاو عماسملا ءلم دجتهيلا رظناو هب قطناو هنع لس
 يلصوملا لاقو
 مكح قيدصت 2 بنر قيسلت |او بليس قيفوتلاو بهذا قيضلاف

 ممركلا ةياح ِق مهةباسإ اذ نم مهقباطي اذ نم مهقسادي اذ نم

 يسلبانلا لاقو

 0 د لاك ةبعأ يف تييللاك 1١ فرش ردلاك مظعيف دوطلاك
 ع , "ثلا .لاقو

 رمكلاح كاولاب تةستااهدادعت ترهظ امدعب ا تي دتأب أ

 ةينوعابلا تلاقو

 يحك لكل مَع مثدرو»و متح مذبو ”ج' هدول اوداس
 بئطم حرش ىلا جاتحي ال حضاو كلذ لكو

 1 فا

 ١- 8ضار سبا 0-8

 ل
 ََى 29

 مصل ر معلا يفادجاس 0

 يش ىلع هب دك ركذت ناوهو ةيانكلا نم عون ضيرعتلا

 كيلع سال كنئج هيلا جاتحلل جاتحملا لوقي اك 'هركذت
 ىلع هلمح زوجي ىنعم ىلع تلد ام ةيانكلا ريثالا نبا لاق

 درفملا يف نوكيو امههنيب عماج فصوي زاجلاو ةقيقحلا بناج |



 2. ناونعلا -
 5 20م 1 دماج 3 ل 0 0 3 0 م 0

 مدقلا ةلز ىفقع لهابتلا موي هجن ربحا ب قاعل و

 رثن وا فصو [1رم هل ضرغ يف ملكتملا ذخا | وه ناونعلا
 ظافلابهايكتدصتل أ اب مثكلذ هيشأ أهو تاتو مدوأ حدم وأ

 ىفصلا تيب فاك ةفلاس صصقو ةمدقتم رابخالان7 0
 ينارعالا نبا لاق نار ىراصن ةمالعريسملادبع ىلا ةراشا هيف ناف

 رعاع مأ ريجي ىفال م يتالي ولها ريغ ف فورعملا لعف نمو

 ةجح نبا لاقو
 0 "ناونع تحدق <و يموم اهبحاصل رع ترك اصعلا هب

 - - و نويل

 0 ىسلا نسح ج-
 ٍ 0 0 31 نا 0 ا

 وازثلا نم تايمس ركخلا ناي ناوغ ىلا 0

 د 1 ١ اذا 0-0 لل | ا(. .ىتسم ا تامحالتم رعشلا

 ةتامجم نوكي رثنلاو ةلظفلب لمسه دانصمواةسفنب أمات نإ

 اذهلع يفصأا تيبو تدرفت ةنا اذا يناعأا ةمات ت 70 ١ ةقفتم

 يناوريقلا فرش نبا لاق منرطلا



 انا

 د رلا) ملا رص

 ْنَمَو سيلا 'عازملا 0-0 نمو
0 7 

 ملس 0 غار ل دكحب

 برعلامالك نم ةحيصف ةلغفلب رثانلاو وأ مانا راي نا يف دئارف

 ةحاصف ىلع لدتودقعلا نم ةديرفلا ةلزنم مالكلا نم لزنت 1

 ءارمماكاهدسماهريغدسي مل مالكلا نم تطقس ول ثيحي ملكتملا

 سيلا ةورما لاق ىنصلا تيب يف ةاصعلا يا
 يلا, ارصعلايفناكنم نمعي لهو يللابلا للطلا اهيا ًاحابص *عالا

 ءىناه نبا لاقو اهبأب يف ةديرف احابص مع هلوقف

 لفاحجلارودصيف يللاوعلا يرض هعم# برطيو احيملا هسنتف

 يسابانلا لاقو دئارفلا نمريرصلاف

 رممتلل داصرملاب لحالخلا نم مثو سيول نولو < فونال امش

 دئارف ف ديسلا وهو لحالجلاو سطولاو فونالا مش هلوقف

 ”هريغ لاقو
 اكلاب قطتلايفاسصفلازجعادق اهدئارف ىوأم لب ةحاصفلام

 معا هللاو دئاردلا يف دئارفلاو ى واملاوركلا يا ميلا هوقف
 هكا تلاقَو

 منلا ةد نم ىطعلب و هيف يل 2 ”فوقرب تعث الا ميرلا تبهام
- 



 كا

 , ”مالظ اهيف تالح رادب ام ”حابص اهيف هبت مل ضد م
 ”مانالا تاو اندلا عيمح م يغف داب 2 تقا امد

 يمحالسلا نسا لآ
 ”مصقلا اهل حولي نا اياطملا ىراصق الءاج ةطيسلا ضرع ىوط كيلا
 0 عمتجا م هابشا ةثالث يترامو ماللثلا يف يبزعو تنكف
 'رددلا وه مويو ايندلا يش رادو 2ىرولا وه كلي يلامآ ترشبو

 يزر اولا لاقو

 نالقثلا هطعيمل اء كيطعيل هنا هايلع هنك نع يلئاس ايا

 ناكمنكو ناسلا لك ىاز 2 امناكف لزتك فد 07

 : 6 لاقو

 مباكنايدالل سنجلا هنيد ذا اًرصحنم ىلكلاب ءزملا قحلاف

 هج نب ل نيدلا زع خيشلار 1 ملف

 3ك
 مظعال يلكلاب قحلي هداف هب 0 2ع مج رص 3

 رممالاك كالفالاو كئالملا هيف تيوط دق يلكلا هب قلو زج



 4 0 لاقو

 000 ل لا لبو دلني نسل اييطملاب هيا
 ءافولا وبا لاقو

 مقن لاو مهلا كرر قالا لس و ا ةعمكر تاجا نم سانلا تاساال

 ىسلبانلا لاقو

 100 وداي كنذجو ىلإ + هل نامزلل لكما ًيعسم دجاإو
 لاقف لوالا فيرعتلا ىلع تيب مظن دقو

 مىكلاب كنم ًاقوثو كاوس نمح قم لك باجيا اجر تباسدقو

 حسو () 9«

 8-0 ىلكاب قاح اد ير 2 صح

 0 3 دع 4 0 فارع ل لكلا 0 0

 7 هي رمص# ل 0 كلعل هر 0 1 و ةنلفست اح كر

 2 0 ير 6 يك نرحل ليي رتسلاف وصلا تب
 ندا تناو ايلا كازنمو.٠ .٠ ىلا كتب ورو ىصقالا ضرغلا ف

 0 رع يئزج وه يذلا هلزنم لعجو هحودمم مظع هناف

 8و يقرا لمت 00 يقو ةيلك ةيئزح يف ىتاا هناذ لعجو

 وا هضرعو همسحب ناويح |م | ماعلا نلف يملا ماسنا رصح اماو

 هض رعوهمسج ر داكم ا ريغعو هادض رغو همس تابتلاكماندامج

 جرفلا وبا. لاق ٠ اهل قماش 0



 ايت

 ”رمقلا لع ءامسلا بوث نركتت ال يتباجاف

 كلذ طسف رمثلاب ههحوو ءامسلاب هبوت ةلشن هدا 0

 ةحح نبا لاقو
 مهغرا فانكا يفشيءلارضخاف يح هاقس اًدوج اوطسب رشعم

 كاذ يف مالكلا ط سف مركلاب مهفصو هدارعو

 ا ا 3
 ه-ذ

 مرح نمور 8 همر داع 3 اوبلَط م نيجارلا معلمي ل رع

 ال ةفصب ارم ذأر ذأ رلكتملا دصقي نا وه باجالاو كح

 اهتبثي مث سانلا عيمج 000 ايفنف ةريغابف هك

 صخنثلا كلذل
 ىلع همالك ركل نبي ناوه يركسعلا لالحلاوبا لاقو

 يغصلا تيبيف ىرت اك ىرخا ةهج نم هتابثاو ةهجنم *يش ين
 ءايحا) ك0 عنجو علم اِل هلوشب

 لوطا تل يذلاو الا دجللا نم لوانتم ءىرما فك تاب امو
 لضفاكيفيذلا الا اوببيطاناو 2 .ةحدم سانلل نودبجلا غلب الو

 ا نبا لاقو

206 5 
 - | ترك الا وذ امو هقيقح هأوس يي دوج دولا امو

 يلصرلا لاق |
 م



 كاك

 ةح نبا لاقو نيتك املا ءاقتلالنونلا 0 نجلا نم هدارمو

 مهم ريغ يدم نوكي امش افلتئا هفاصوا يف نزولاو ظفللاو
 ءاقرلا ربا ل1
 _ملكحلا رهوج ىلجتي هتاذإ افلتئا هل يحدم يف نزولاو ظفالاو

 نع كلا لاقو

 تحيدما يف يقابا ترصف يمت هب ماقتسا ن 0 ع ل

 ةينوعابلا علاج

 مدقلا نمو. ربي لزي ل مهبحو ا مثريغ يقل م ةيحأ

 ىوس ءيش ىلا رارطضا الو ريخات الو ميدقت هيف سيل كلذ لكو
 ةينوعابلا تب ف اهعما ريخاتو ةيزاحملا 5 ريح يدع

 را للا ل

 اي وال ع 0 هزخم ١ ل ع 6-2 ' قئالخلا لهس

 0 راك انآ دوتطتملا عملا 0 9 5

 ل إن ىضتو جدئافلا ةدارز كلذ نم قَصرْفلاو تفراغتملا ظفللا

 ناف يفصلا تببب يف ىرت اك انيسحت مالكلا اهب ديزي رخآ يناعم

 رفعج وبا لاق ٠ عنملا ظافلا يفنب كلذ ال ا
 رو ير ي3 ١ رورالا قف ادب“
 نشباذه ام تلقو ل املا طرفنم تربكأ



 ة نيا لاقو | ظ

 _ميدلا يف قربلاك ىطعو مست انل هيف نيئيش اهبشا دق نائيش

 يسلبانلا لاقو
 رمدلا هج ءاممنم. يمهسشيغ ا.يناك ايلعلا ديلاو هدراق

 ةينوعايلا تلو
 را سدح ُق تدب 1 روذدب اودب نيح عقنلا جاجت 35 مهناك

 ه4, نزولا 5 هليمالا فر !

 )رف واستدل قي فلي لدغ *ةلرفاوللا 0 ملأ لظ ف

 "هنا لاعفالاو فاح نر ناره نارا عم ظفللا فالتثا

 ميدقتلا ىلا الو ةدايزلا ىلاالو ةذبلا نع 2 ىلا رعاشل || رطضي

 ةرورضلا يف هب مشو م ءيش تاكا ىلا لور م

 ريخات الو ميدقت هيف نصف ينصلا تول يف 5 6 رعشلا

 ماشهلاخ حدم يف قدزرفلا لوق فالخب ٠ يش ىلا رارطضا الو

 كللادعلا

 ”هبراقي هوبا يح هماوبا كلم الا سانلا ينهلثمامو |

 مالكلا د 506 تلا ةءادر لع هنلمج نزولا ةرورض ناف ٠

 ىلا لاف كار 6 ةيع مهف نم منه ديقعت |
 لاما ضيغش امل نيظ قرف ١ ىفانيزيو طك رو 0
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 هده: لاق كلذاو مدلا ةلزنم "يحمل دنع لذاعلا مالك نال مالا

 5 ءافتسالاو دادسلا 8502 وهو مكحلا ف ميهوتلاب محا ترص

 ملعا هللاو

 - بج ههمهل

 1-3 نيئيسمم خاض جم

 7 42 س

 1 لاقألا عا
 هحو لع نوديشبل نيميش ملكنا كس 5 نا وه نيش نيش هييشل

 هب ةييشملا كشف كسل هيما 2 دحأ و 17 نا كقتعل و هيشنلا

 يفصل ع مالكلا ماقتسال هر

 ا
 فرك كاع لل فاساو " اككواور قوق عقنلا راثم نأك

 ميك نبا لاقو

 ”شوهدم ها1سح قئلورب يفرط لودجح ايف تاتي ةقيدحو

 ”شوقنم ”مصعم وه امناكف ءئاه يف اهنوصغ لايخ ودب

 يقشمدلا هأو اولا لاقو

 نادودلا رجا 2 تك مور قادحا موجنلا َن كو

 يلصوملا لاقو

 رمتسلاو ءزبلاك اه لوجو لح ال *هبتنا نيئيش هبشي نائيش



 يل

 رح نم ءاشلا عاضر عنم ميهوت يف كنمل تبرغا اًدرفم ا

 مم بارعالا نم ةلمهملا نيعلاب تبرعا 1 نا موي كنحل هلوق

 نيت ردو ملا : ١) ماا وهوناحلالا دحاندللا نا در

 ةحح نبا لاقو 0 هللاو يعطل تييلا نوكيف
 0 دنع متلبق لق ا

 مةإقلا ةهج ىلا مثورادا دقرعسلا هءاسن نا موي توملاركذف

 كالا نول ف نعءطلا ليقلاو حامرلا ر مملاب دا لاف دورعم وق

 لئاقلا لوق ند هأنعوو كاش ميشو نم

 هح نك الرق ىلا عدلا 0
 ”هتلبق م تام لبق ينم در:

 ءافولا وبا لاقو

 ممثلا ماسحالا ِق مراوصلا كيت 5-5 5 م ىدعلا م 0

 دارملاف كمت :ةلقفل وهو انضرا كارتشالا مههوت تيلا ٍيفف

 كبح د راعجلا قرط لا يف مراوصلا عوقو

 ئسلبانلا لاقو تكشو تكي ةظفادمهوي م ءاكلا دض ره يذلا
 مجد ف ءايحالا نم اوراصف هب أوععم دقو ًايهوت موقلا تنامو

 يج هركبلا لاقو
 ملا يف ميهوتلاب كحا ترصف كح يئنتيعس ليلا 0

 عماسلا ناف ينتخ كذاعلل هلوق وهو 8 كارتشالا كالا ىفف

 ينثيفس ينتيعس هد ارسناف ككلذك سيئر كش تسل

 و اوحرطاو ميهوتلا وتلا نم اوتام ضعبلاو
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 لحل لوك مظتلارك دو" دوقعلا ةيسانمل هرهوج راسنا افاد

 اها
 00000 كا ناقل 2 ١ ومدي طفلي طفل راس نم

 ظافلالا ةبسانأ يناعملا رك ذ امناو ٠ يفاوقلا ىت- لاي نازوحيت

 0 ميشو / م ثا مح
 م 6<

 | دال ا نه ةيامرللاو را

017 
5 

 ذإىتح
 ذا انيق ءالكلا يفأب موي 3 مكتلا نايتا نع ةرابع ميدوتلا

 00 دج دارا ىرخاب ات 0 دارا ماكتملا نا اهدعب

 دوو نم ًايجووا اهانعم فالتتخا وا اهبارع 00 ا اهفي رحت

 ركذف٠ يغصلا تيب يف ىرت 5 كاذ دضب ىمالاو فالتخالا

 ن. دارملاو ٠ ةالصأا نم تلص هدارء نا, عماسلا مثوي هيف موصلا
 كارتشالا ميهوت نم تيبلا 00 دل ترس ليما

 لا لاق
 ”سرالااهلجرادسحل :هلوح ىناا مايفلا ن 1

 فاقلاب مايقلا دارا رعاشاا نا عماسلا توا لجرالا ةلخنل ناف

 لقا ىلع قدصي مايقلا نال : تاعءانلا يلو ءافلاب مايفأا هدارءو

 يلصوملا لاق و هلم ةغلامملا ب٠هذتف منجا



 ا

 1-5 لولا عم طمالافراشلا جمس

 ص وعلا ا
 ةحباس ليخلاو ىغّولا بابع اوضاخ

 مط ثارمل ا جومي نبرح 2 ىف
 بصي ىنعم مالكلا يف نوكي نا وه ظفللا عم ظفللا فالتثا

 ضعب نيبو هظفل نيب ام اهنم راتذ ناءم ةدع نم دحاو هعم

 ىلعغشا هنالل يفصل ع يف رهاظ وهو ا و فالتخا مالكلا

 تساني امهنم لكو ماظتنالاو ةحاسلاوبابعلاونيضرطلا و
 ماق وبا لاق رخآدلا

 م ماما مسا نا تنقيا مويلا مل تلق كش ال ادغ ليحرلا اولاق

 ا سس اونأي . اذ" مآهللا شيخا رخل كلا

 دقو قلخلا ةقوثوملا ةقانلا يثو : دجالا سمرعلا يف دهاشلا ناف
 ملعا هللاو سمرعلا ينو هتل اركذب شيجلا ةبسانم دصق
 ةحح نبا لاقو

 يمح عيدبلا ناكسب تيب لكيف ”فلتٌومسيسأتلا يف ظفللاب ظفللاو

 لك يف لاقف كلذ ريغ وا ظن وا رعش لك يف لاقي نا نكي هناف
 ينلبالا لاقو -ناكسلاو سيسأتلا ةيشانل ك١

 محلا رهوج ادهسم ارق يحرم جدملا وقع تمشندقو

 مكحلا ندعم وا مكحلا رحباوا كلا رفاو ادهتسم لاقي نا زوجيف
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 لاق حارا
 0 1 0 م ًاضراع 5

 ةقراب

 ىعم دب م لق كدوشحخل الاهم

 هب كاذل وجرا لما يل قبيل
 هج نبا لاقو

 نم لهي فيسلاو مهبرطي 0

 لئاقلا ضرافلا نبا عبتا دقو
 رقغيص ”لكى لع ول“ اهركذ يلف

 يداباتلا لاقو
 هقيسإ داك 0 فيلا هعاطا

 لئاقلا يرعملا ءالعلا ابا عبتا دقف
 0 ريغ نع هقويس 01

 ىنعملا اذه 5 ينتملا لاق دقو

 يداعالا نولق: يف كبعزا ارذقت

 اهوداوع ا ىلا 2ك

 533 هركبلا لاقو

 تذب هم لسرلل 6 يي | لكَ

 اي ماكل لسا قا يأ لك

 لاطد هةكدف 0 هم ور الا

 يلالقإ صهدلا مخرب ينع درو

 ناك ارشاد ”كنال يرعد

 ١ مهعابتا نسح نشل م مهءاسجا

 رممتلاو تاماحلا ىلا جايملا موي

 هقدالا لبق لاعقلا 0

 قانعالا 0 أاهمسفن ىذتن»

 مهعابتا نسح يف هنع بكون م

 مح هرون كي تلصتا امئاف



 را

 ضرالاو تلا هر احلا فويس توهبش يفا هحرش ف لاق

 ناحلاب . ”ريكرشلاو ةكتدلملاب ةباحصلاو راش راك 0
 عارتخا هتلمجو

 1-0 2 را جو

 ترج نوح ف رطل ايف هن م ملا عزان

 مكالا يف ف راثالا ا ناءِجْرف

 نسحيف هريغ هعرتخا ىنعم ىلا رعاشلا ياي ناوه عابتالا نسح

 عابتاك كبس ةبوذعوا ماتوا ليككت وافصو ةدايزب هيف هعابتا

 لئاقلا لوقل يفصلا

 اييعن هيف عامسالل نكلو هنايرج يف فرطلا توفي فرطو

 ١ ساون وبا لاقو

 ردحاو ينملاعلاعمجي نا ركتتسمم هللا ىلع سيل
 ريرج لوق هيف عبتا دقو

 اياضغ مهلك سانلا تدجو ميت ونب يلع تيضغ اذا

 ةنابأ نبا لاقو

 ٍلخبا يلع ينثا يرجع“ نددت |( 200 0
 لات الف الوا ةغر 7 قلخاف انل لاونلا ل ذب ينعمطت تنك نا
 لما الب ايندلا يحجا 2 هلمؤا م كدوج قبي ل



 -- عراتخالا ةمالس زو
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 عوضوملا غ١ هظفلب هلع راعل 1 ىععم كلا ديار ناوه فادرالا

 000 116 ءامم ىدوبل فيدرلاك هل نوكيب ظفلت هتعرف لب هل

 ىلقلا كلذب هدارمو مضالاو نغضلا ٌنَمَم هلوق يف يفصلا تيد

 ةيطاقض ىرتضا:
 ا ا ل نيت الم كاان ع 0 ا

 يلصوملا لاقو فادرالا ظفلي هركذ بلا هدارم

 .مكلاووذدبكيلقعلا عشوميف . هب لي ةفادرا نمطلاو برشا
 لاقو ةفسالفلا يي ارلع غامدلا وا ناقلا اما | لقعلا عضومبهدارمو

 ةجح نبا

 ملكلاب قطنلا لحميف ىدعلانم نكس انقلا نسل اوفدرا ىغولا ينو |[

 يبلبانلا لاق ٠ مثلا قطنلا لحمب هدارم
 .مدقلاو سأرلا نيب نعطلا 55 1 موي ف”ريفورعم ريغ 52

 م ادءاللا نم دحاولا هثح ع مدقلاو 0 أ نيب هلوقب هدارش

 أضيا لاقو هحرش يف ىورأ|

 رمصلاو عمسلا ناكم اهوفدراو ىغو عوردلاوشح يف ضيبلااوضمغاو ظ

 يجمركبلا لاقو ||

 مودع نم ال ىلحناكممهف ةنكمم تلازالضيبلا فدارت
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 - ./ ل 95-
 3 زار | 00 ل

 كرم لا 5 5 9 0 مث 0 52 0 0 3

 ريغ أو ا 8 * ىذدتب ّك ا

 ٌ بس ا تاعضأا نه ةدحاو ةفصب ع ربل 5 ةلضمدم

 ىنصلا تيب يف رت 5 لتوالا لكلا كللث يف هررث يذلا د11

 ضعاشلا لاق

 ا 3 ف 97 ايانتلاو كيهحو 6 كد

 حاصلا بحاص يرهوجلا لاقو

 مماغلا لظ كيس روباستب 2رتوحنطب يف ”سنوي انا اهف
 _مالظ يف مالظ يفمالظ نجد مويو داؤفلاو ينيبف

 0 ظعتم بيطاير مكدنم سيطاأت ا ”يظتنم هيف قل 02 .رطشب يلع

 شم نسح يفر مسام ندسحاي "هانم ف يالغن د زيرطظت ْ

 يسلبانلا لاقو |[

 . مييددبو هجو يف مسّنبم هجو يف ”مستبم حدللا هزيرطتو يَ 4

 يجهركبلا لاقو
 مسلم هجويف _مستبم رغث نم 0م يشو يبظن زيرظتن الا



 لكلا

 8-5 ل مسا

 ا ا ا ا ا تا
 مرحي نيدلاو قرفيفرفكلاو . تفنيف كرشلاو يقف أ يوم ات
 ٍ كم هن ماسقا ةعب رأ هتبب ينرعاذلا جردي ناوه لميستلا

" 

 ىضأا تنب.يف 15 كلذ فإلخت عيا ٠ دحاو مب ىلع

 قرانسل وال
 ء.جرغ 1 هتهزز برملا

 هتيغب 0 ا

 يسلبانلا يف ١دبع لاقو

 ءاطعلا ليمح 8 ليزج

 بانجلا عيفر باول 0

 دار هنااو ( مدل ثفمشتاو 3 5 هحمدع ففسلا

 ”هرثا> ذ ىوقتلاو فرءلاووفعلاو

 ىدها منا نم ءالعلا ليلج

 انكر دفؤلا ايح باحرلا عيسو

 ةحح نبأ لاقو

5 َ 

 ىناي رو طيعت

 ءافولا وبأ لاقو

 ”هرخافم منا و ”هرهاوج طعم

 م
 _ ميلك قلخخأ ريخ يقئاوبلا روش م 0 قئارطلا دوم قئالخلا يداه

 يم لكل يا فسروا ءح

 رو اهب برطاو 001 راناو



 ةجح نبا لاقو

 رممئاو برعلا يف لملاك ترصو يكح اربظا دق يمظننمو يعج

 اسس وو 0 سس

 هه ىلا رح
 - 0 رو 2 هل 2 ا ير

 0 حملا يف هبئاجع مج ةكئارع حصص هيلدا 0

 محلا نود ةنزلا ىف يف اهضعب و | مالكلا ظافلا لئاتت ناقل

 ىبصلا تيب 2 ىر' 3

 الع مالكلا 97 يتلا ةظفللا ةيسانملاو ةلثاملا نيب قرفلاو

 ةسانملا يف اهقيررفتو .ةلثاملا يف تابترتملا تالكلا لاو

 يدزالا نبا لاق

 م نكن نيعم نك يلأمو ل هفورص 0 نييلا نإ كل ايا

 يعلضا نارينو ينافجا هاوماو يىقبحا دققفو يلاذع برق ىلع

 رخآ لاقو

 اهشيط ادب لوقعلا تيار اذا نيزر ميرك حوفص
 يلصوملا لاقو

 ركلاو_ملكلا يف ةناجم يوحي ةبسانم يلعي ةلثاع يدب

 مكحلاو كحلايف هسناج لدعلا» واج ونعلاو ”هلثام ريظاف
 ءافولا وبأ لاقو

 رممهلاو دجمل 2 هنراقي سو هرظاني نموا هلثاع ن م له



 معلا عم يشمي رلظ يف بئذلاف هب زك 0 لضف يذ
_ 

 لاَقف كاونملا مف اهليجت ىف لا حرش فلاخ دقو

 نيلزو لع أمس و ةيضورع 1 أ هتبب ظنا 2 ةزحتلا

 كلذك هولتي ىدلاو تنلا يور 0 لول" ا يور نوفل

 ةحح نبالاقو تلا لوز لع ثاانلاو

 2 0 يكح نم تيديا 0 ٍِق تل زج 006 5

 ا
 - 0 0 اك
 _ معلا يذ حدمي ى نداسإ كا تى نم بتل ور كح 0 تت 2

 دل جمهحه©هللل>-

 ها عجم "ع

 0 و هذ هوا سوو ه مهو 26و هك

 مصتم ولي مزتأملاوهأ 1 كتم لاوحألا ظشم لاعق

 عم ةنيرقلا قفتل دقو ةدحاو ةيفاق لع لصاوفلا ءارحا وه مهجبلا

 غي ناقفتلو نزولا يف نافلتخت دقو ٠ يورلاو نزولا يف اهتريظن
 يبتملا لوقك يورلا

 لت يف رجلا ٍلغش يف ٌرببلاو 00 لذ يف نت

 يقفمدلا ءاو أولا لاقو

 ماج مف قواَذ م مادملا دل مالغ اي

 يلصوملا لاقو
 _مزتنم عجحسلا ميظنل لئاقو م ملح قفل لباق مك
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 ىنتقلل 4يللس 3 قيح-رو يدحعلل ةفيس ةرم 0

 ىلدوملا لاقو

 1 هةحح نبا لاقو 1

 دع تلعلو يردق عفرت كو 3 52 6و يرع حلا عل

 يج هركبلا لاقو |

 يملا ىفتشاو يركذ عمجم مم 1 ىثدزاو يرعش صر" م

 ب حمووعه

 20 زها 00

 مَلَع قماش يف مَع قباسؤأ م يقرام يف مدح قرا
 ةبضورع ءازجا هعيج هئّرجيو تيب لكتل نايا

 يور فلاخ يور ىلع اهدحا نيفلت## نينزو ىلع اهلك احلا

 يفصلا تيب يف ىرت او تلا تيا قاتلاو "كلل

 رعاشلا لاق
 اًدِخَم رهالاو امستبم رجشلاو نعلم ردبلاو ارتقم رلاك

 ينغلا دبع خيشلا لاقو

 ”رذي اللام وا ”صعب لاض وأ 1 ةرردلاف لاق وا را لاك
 ”صق مدن ل روط هديعيف ا را هلم ىف د ع
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 رطشلك زيقتأ رخالا ةيفاقل فلام رطش لكب يتاي هنكل امهنم

 ماقوبا لاق . يفصلا تيب يف ىرن امرخالا نم
 ربهترم هللا يف ربقثرم هلل مقثنم هللأب رمصتعم ريب دت

 ةنالا نبا لات
 .لقا ىلا ىعسي لجا هناك متر يذ موي يف ثم ىلع فوم

 يسأباناا لاقو

 _مضو ىلع 3 مهب ىدعلا كح ندب يغولا موي انقلاب 0

 ا

 مزالع يحضا يمقي هريركت ادنودحدميف 0 يمخن ريطشأ
 ةينوعايلا كرلاقو

 رمصتعم ربلاب مزتلم بلاب لمتكمقلطايف لغتشمىمحلاب
 _ .قمموهسل

 م6 عيصرنلا د
 ءمو 0 ها > ةتعخ 3 جن 26ه

 مظلم ا اراغب ٍض - 3 *يبضعلا را رار غب رماح ' نم

 " 5 قادنلا ردص ىف ةظفل 1 5ك نوه ناوع عيصرتلا

 يف ىرن اك ارعالاو يورلاو نزولا يق ؛ اعريظنل ةقفاوم رثنلا نم

 كلذكو رابغب قفاوي رارغب و رفاسقفاوي رساحهلوق ناف يفصأأتيب

 سارفوبا لاق مثتلم نزو ىلع فجتلمو برحلا نزو لع بضعلا

 ”باهن نيبلاطلل انلاوماو ةميرك نيبغارلل انلاعفاو

 هيبنلا نبا لوق عيرصتلا عدبا نمو



 1١ا

 هيدا نبأ لوقك ناعارصلا ىف ىعملا ةقلتمةظفللا نكت ناد

 ربجاح ع ند اند اذا بواقلل 8 ربجأ> نم هلا سوق ناك ند

 يف اهر يناي هص لع لوال مارصلا نت عبار 00 ًاًيامم'لوالا عادصمللا ند

 ”يعادولا لو قيلعتلا ميارتم ىحسإو يفاثلا عارصملا

 يلع“ مكب رقب دوعي 2 لمرلا ةريج اي ىرت
 يبصوملا لاقو

 مما يف ريطنتلاب كال 5 , مهلاو . رغلا تامزعلاب ست 3

 00 0 نبا لاقو لوالا مسقلا م اذهو

 لك سانلا ل 5 2 اب 1 0 م مَ 8 عرض

 05 دحاو لك 0 تضو عع تدَح نركب نا 1 امسقلا

 ماق يبا لوتكرخآلا ع

 بعالمو عب ا ند ا 7

 ىسويفاثلاب اللا لوالا عارصملا ىعم مهغي اي َن ١ نسداسلا مسقأا

 ا عومدلا تانوصم تايذأ

 هلوقك صقانلا عيرصتلا

 ةرث ةفايشا كينج نق. لطملارمشلا 000

 -4 رطل هلا
 هو 1 دو 20

 18 زتلم وحاب مراغم كو راظتنم »2 رصتنم م لكي

 طش 1 عرصي نس ل هت 0 مسي أ وه ريطشتلا
 يع ا ل اظل اا مع ساس جب اين ا ل ل تت تُساتطللا
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 ءايبغالا ةلج رم الا لع 01١ لها كدعي نا هللا يبال
 يلصوملا لاقو
 الل ريما دم لادلاو ميملاو ىّدع وح م.الا قاقتشا يفاحو ميم

- 7 3 7 

2 2 2-0 
 00 رت معو : ردا 0 دنع دامك مهاقال

 ءزح رخاو تبلل ردص 2 ءزح رخآ ءاوتسا 5 ةرابع عيرصتلا

 علاطم يف نوكي ام قيلا وهو بارعالاو يورلاونزولا يف هزجع يف

 يلحلا يفصأأ تب ف 0 د للا

 ناوهو لماكلا عيرصتلا لوالا 0 ل عيرصتلاو

 ساون يبا رك مف 2 هسفنب 0 عارصم 1

 هادلا 2 تناك ينلاب قوادو غارغا موللا 3 يعوأ كنع عد

 ناك ءاج اذاف يناثلا ىلا جاتح ريع لوألا 3 نوك نا 0

 .داجنالاو 0 0 جف ا 1 هب رغ تدعس

 فر يعارصملا يف لا نركب نا كلاتلا 0

 00 0 روكملا عيرصتلا ىم و

 ديبع لوقك نيعارصملا يف ىنعملا ةدحتم ةظفللا نوكتنا لوالا
 ”بواي ال توملا بئاغو 2”بواوي ةبيغ يذ لكف



 22 ئاعمشماا رح

 د 0 3 7 أ سك و

 ىارو ايحر 0 هه بحرم قلي مل

 ع هم هاما

 الار صحا ره دنعدمب ادض

 هلم صضرغ ف لا 00 ند ملا قس فافنشإلا

 مسا وا تومرضحب ناك نص مسا دعتك هيف بحرمو لاونملا اذه

 بلاط يبا نب ىلع هلتق يدوهي لجر
 هيوطفن ىف دبرد نبأ لاقو

2 1 3 

 هيوظفن ىلا وحلا وأ ول
 هسا يفقت هللا هقرحا

 ”يئبسلا حتفلا وبا لاقو

 كم نامزلا نم نامالا سدل

 هعماك ةقيقحملا ىلع نامرلا ىنعم

 تفشالا نبا ساما

 حار ناحيرلاب ركذا تعيصا
 يردح نم ض خلا نيع“ايلا راو

 يئورلا نبا لاقو
 كانكلا ءانسك ف تنل
 ىناو ل تالكو

 ما يبا داوس قرم تن كلو

 ربيح عي 2

هيلا يىزعي معلا | ناك ام
 

 "؟هياع احارخ املا راصو

 64 ال 8 دو>و لاخلا ز و

 100 ره 31 هنأ و>رت مالعف

 سابيا ناحيرلاب سفنللف نم

 ساي هع“ رطش يل ليف دا كلَع

 ءاينلا ةورذ تبر

 غانماس ندر كيد هن ل ومس

 ءادورشا ابا نوكيا اه ارودا



 ١مم

 غي هيشملا نم متا هب هبشملا نا ماهيا اهدحا نابرمض كلذو هب
 بيشو نبا لوقك بمواقملا هيبشتلا ىف كلذو هييشتلا

 ”حدتي نيح ةفيلخلا هجو هترغ ناك حابصلا ادبو

 ءامضأاو 00 ف 01 1 1 هيو قف لوغي هناكف

 7-2 ب يتلا 10 0

 0 كو

 لإ تح 0 ماههالا نايب هيبشتلا اذه نم ضرغلا ن

 يلصوملا لاقو 0
 _مدقلايفلعنلاكهل ايرثلامجنل معن هيلا هييشت مجنلل ليقو

 ةحح نبا لاقو

 _ممردب هيبشت اوكرتي مهل لقف هل راص نوجرعلاك لايف ردبلاو

 را نك تاو لع نه باغف 20 ردللاب ”هيجو اوهبش ذم

 ىشاتلا لاقو

 مم ادتحالل مجنا هبحصو ادبلاكلا جوايف ردبلاهناك

 58 هركبلا لاقو

 _مظلا يف ءاضموجن نيب ردبلاك ”هعم ىغوا موي هباصحا هيشن



 امال

 ضير 2

 ثفعصلا كيرالا راصف ١ لالعال رفصان
3 

 كنلعف | ةعاذشا رعشل ةهيئدجو ناب رمسل اا

 1 ولو 11 <|م كا هنم شري

 ضرملاةرفد ن "م هل أ 2 عماسل انيع ف هيما نوب زتضرغلا ناف

 ل ربما لوقك ع ءاسلا نيع ىفهشملاهب و2

 ما
 نابع لع تبدأ نضال اهرامر ص ةاايلمانا فذ

 عانتما بيس أ 0 (ةروتس» 5 0 ا فارظتسا 3

 ءادوس

 ا نهد ايد
 اضن تنك ىف ” ىرحر كاك
 يد ا(ذنهذ نبا ا بضق اهناكف

 5 0 هبشملا روضح دنع نهذلا يف هب هبشملا روضح عانتما وأ

 ةيالز يلاق ف ىورزلا نبا

 ربصقااكفيوللاورشقلا ةقر يف ةيبالز يلقي امم

 نمت لو اولاق يتلا ءايجصاك "ادب تريط كلا
 هذلا كوم ا لي تسف هلمانا لرم 5 نيملا يقلي

 اماواقلطم نهذلا ف اهروضح ندم د 0 ْنَم كساشلا ناف

 ىنخي ال م ىلغما تيزلاو نيمملا ةروص روضح دنع ردني

 هبشملا ىلا دئاعلا وهو هيبشتلا يف ضرفلا نم يناثلا مسقلاو



 امك

 ٍنيع "157 ف اهوعت لماكت غامس ىلع موحنلا تدب دقو

 ل فاك هيف تدب ةرورال نم كر 2

 موجنلا ضايب و ءامسلا ةقرز نايب هيبشنلا نم ضرغلا ناف

 , نانلب 2 يسلبإتلا لاقو

 الك تلا ناش فوقك ٠٠١ انوصغ قوف رهزلا ضايي نك

 8005015 طم رهزلا اذه نا ناني هيشتلا نم هف ضرغلاف

 بهذلاك ءارفص طقن هيفو

 هذا راو نعشلاو ةرقلا 000 لا ا

 لا لاق ناصقنلاو

 ماغلا اهسراوف انق 0-5 نيعط 0 0 8 ليخو

 ةدلاجم 2 حامرلا فعض رادقم ناي هيشنلا | ده نم ضرغلا نافذ

 حافكلا 9 ءارعاللا

 هناش ةيوقلو عماسلا سفن يف هبشملا لاحريرقل 2

 رعاشلا 50

 رهازملا كاكطصاو انع قزلا' مد هلوط رصق مترلا ”لظك مويو

 تايلقعلاب هنم متا تايسحلاب ركفلا نآل سوسملا ضالاب هييبش

 ةيلقعلا ةفسلفلا ف قركشس م اهلع تاق مدهقتلا

 يتشمدلا ءا اال رتك عماسلا نيع يف هبشملا نييزت 7



 امه

 يخونتلا ي مانا ١ لوكا ليو اا

 عادتبا 00 حال نخس انو نيب مون َُك و

 ةقرشم ءانيشأ لوصح نم ةلصاخشأ 3 ةئيط اوه هيف هيشأا ه>و ناف

 هبهيشملا ف ةدوحوم ريغ يف دوسأ ملظم ءي“ فتاوج 2 ءاضم

 اون وبالا#“ لييتلا 0 2 3 2
 يثاعملا عيمج وح 2 *يش تبا اك

 ليبختلا قيرط ىلع الا قولفم يف اهققحت نكمي ال يناعملا ميمج ناف ||

 قتشلام رئاسو لثمو َن 3 فاكلا سف هييشنلا ةادآ أماو

 ةاداللا فرح هع رو اهانعم أمو ةاهاضملاو ةياشملاو ةلث املا نم

 رعالا لوك را
 مس | ارب صوأاقلا "صقر أهرعق ف ان تصفر ةجاجزب

 لا نيالا ضرغلا لوالا : نيس“ ىلعف ةنشنلا نه ضدغلا امو

 بور ةدع هلو هبشلا |[

 كلأملا ءانش نبا .لوقك هشملا نكما 1
 ربضاوقلا ضب كا ةونع كالاملا نوري كولم

 بكاوكلا زد فيقث اهب اودارا فاك لاوط مهيدياب حامز

 حامرلا لوط ناكما هيبشتلا اذه نم ضرغلا ناف 1 |١

 فاضواللا» نم نطو يا طم ا م ]

 رعانشلا لوقك هج !
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 ثا لالاو نك قفألاو  ةنق مصع» ءازوجلا انو
 رامغمىجدلا ا قايسلا يبت ”سراوف موجنلا. رهز امناكو

 ”يرصبلا نيدلا فيفع 1 نيياقع 38 نا اماو

 يمر بارتلا تحن هلاصواو وتوم دعب دلا "يح معلااوخا

 يدع وهو ءايحالا رم دعي ىرألا ىلع. شافوهو تيم هطئاوذو

 توملاب لهجلا و ةايحلاب معا همش كقف

 ال قال اوءانلنغ لؤاللا ميشتلا) فولت قوكي نا امنت

 انيص نبا لوقك
 ”تيز هللا ةكحو جارسم ”+ 3 ةجاجزاك سفنلا ا
 ك6 كنان ل 1 داو 1 ل كنافا تقربشا ا ذاق

 نيبدلا' لا لاقو

 هرخاواب.تمجم اير هنكل 2 يلئاوا لفتت ساكلاكرمتلا

 00000 دال ل لوألا هيشتلا فرط .تروكي نا اما

 ساشا 9

 عوقو دعب ءاس بلا نم داي هععتت 0 ْ

 اليبختوا اقيقحت اما نافرلا هيف كرتشا اموبف هيبشتلا هجو اماو
 ميكو نبا لوق لوالا لاثف
 رطاوعلا حايرلا سافنا مش اذا ”هرشن قبعي ساللام يللخ |
 او 0 ناذآ هتروصو زعم عر ”ءادصا هلزلل <> 0

 ا ال نا هب دارملاو لي همم الر ناار ديم ايزل لامر

 | لييتلا ليبس ىلع الا امهيلك يف وا نيفرطلا دحا يف كلذ دجوي



 اا ذت

 ءافولا وبا لاقو

 كلاب ناسنالا قطنا يذلا لج ”هتغالب ىنعملاو ظفللا فل
 يسلبانلا لاقو

 هل ىلا ظحلا ىوكشو لاخلا يد لوادتم ءاسم نا

 ًاضيا لاقو . أضيا ةلوادتم ظافلاب
 مظتنم تابللا ىلع رد دقمح تفلتئا دق اهيناعم يف هظافلا

 8-5 مييسملا 8

 260+ هسا ه5 2+ 6 - هيما يا بى 5 9

 .مهتفم ريغ رمت دياهب تءاج ةعطقم سر ىلع طخ فورح

 هب هبشملا يناتلاو هبشملا لوالا سعالاف سال اك راسم

 هبشلا هجووه ىنعملاو
 ضرفلاو ةتاذاو ةهحوو» ًافرط :ةسرا هسا 0

 هيشن هيف سيل يفصلا تيبو هب هبشلاو هبشملا امهف هافرط اما هنم
 يذلا ٍتيلا ين هيشتلا ةاداو هبشأاو طقف ةبهبشأا رت 0

 وهو لبق
 _ مففنمو ٍضفنم نيب ىرثلا ىلع هرتعتم  يددعسملا " ىلع 55

 سلما ساوحلا دحاب ناكردي يا نييسح انوكي نا اما نافرطلاف
 ةيرابطلا نبالوقكا



 دصقي لصالاو مهيلع ءادتعالا دصقي ىلاعت هللاف انيلع ءادتعالا

 اضنأ لاكو مهنا ازا

 مهلعتك لعف رجي اوروجي ناف ها هل موق لكل

 يح هركبلا لاقو

 مريس لكش اولضف هللا ثم مهبل ركملاو اوركم ىدعلا بزح

 ل ولا -

 سوٌّ عه 2 <

 ميمو ضفنم نيب ىلا لع 0 رسلا م 1

 ةبولطملا يناعملا ظافلا نوكت 2 رار عملا عم ظفللا فاللتئا

 ادراك اضع _ًايرغ ىنعلا نراك ناف- ىنعملا كلذأ اهلك ةقفاوم

 ناك ناو ا هظافلا تك نك إو مع ةببرغ هظافلا

 ىرتاك كلذك تناك ةالوادتم ناك 0 و 1 ام

 هنتر ل دا لمص ةنباو حوت معو 0 1

 راع وى هدعب نم اودعو دقو رمداو ىموه م هثب دعتسأ امو

 ةدلوش» ظافلا ١ أر هل .ءأ ءاد | ا ناك نيتيبلا نيده قعم ناف

 يلصوملا لاقو

 ملكلايف َردلا يشنم هللا كرابت *هتحاصف ىنعملاو ظفللا فلت
 ةحح نبا لاقو
 مقي مل حورلا ريغب يدنع مسجلاو مهتح د4 ىنعملاو ظفللا فلأت
 1 2 تالا و هول هود انك ذب م 5 ا ف سلط 115 1 ييب7ئتتت



 هلوفك هميم غي هعوقولاهريخ ظفلم ءىتلا 55 قدك 1

 ةئيس ريغ ةتيقحلا يف ةئيسلا نع ازجلاف اهلثم ةّئيس ةئيس كازجو

 ةءاساا هلوقب يغصلا كلذ ذخا دقوأملثم ةبوقعةثبسةازجو لصالاو

 موثاك نب ورم لاقو 2 مدس مهيغأب
 انلهاجلا ليح قوف ليغ الو دحا نه ا أ

 ةلكاشلل هيزاجيف عضوم لهجيف ةظفل لم هلهج ىلع هيزاف يا

 مركب. . هتقرشا. اذا الا. همؤاب تقرشينم مالا جدلا

 يلصوملا لاقو ةلك اشم هتقرشا لاقف مركب هيلع ترصتنا يا
 0 ريح 0 راكم عم ةئيس هامل ةئدسل يز#

 ةجح نبا لاقو

 رمقتنم ريح ايف وذ كل لك م ناودعيف ىذتعا نه

 ءاقولا لول“ لا
 رمقن نم فايسالاب راج_مهلع ةلكاشم اوراجدقل 5

 يسلبانلا لاقو
 مرئاودتعي م اوموريإ ناو مهملظي هلإاف اول اذا موق

 اودصق نا كلذكو مهيزاج لصالاومهملظي هللاف اولظ اذا هلوقف



 ليد

 الدعم ملكتملا يتاي تا وهورمدق زاجيا يف كا مسقلاو
 ظ مكلو كرك ةريثك اهنا ةراسب اهظاذلا نوكت انش امي

 ظ رسب ةاظنلو ريقكا ءاست لاف ةابح نماصقلا ىف
 رعاتشلا لوق كلذ نمو

 ”قلخلا هنود يلاي قلخألا نا هتعش نود يبختلا اهبااب

 فذحلا زاجيا نه يناثلا برغلا نم يلصوملا لاقو

 _مسترم ركذلا 2 د راح ١ هي وار فقكلا نلت كئامز رد

 ا كرف قلق مو كنامر لعا لد ىا
 مرملا دصاقاي دكم لسو هيف حدمنع تايبالا لوالسو زجوا

 ا لو 7 دك لها عا
 ا رلل اءاسحو ىغولا موي يفق دباوالا ديق بلس اولع 5

 ةينوعابلا تلاقو ةلججوهو اولس ظفل مالكلا نم فذح دقف
 رمأنع يللا تئجو ينامالا كل تمعقجاوداعسالا دعاس نا دعساي

 اب قلعتم تيبلا اذه نا الا داعسالاب رودقملا دعاس نا أاهدارمو

 .:ر4 دوصقملا تايعيدبلا تايبا يف امس الو بيعم كلذو هدعب

 هدو ةدارغنا ةلاح يعيدبلا عونلا ىلع هتلاللدو ابنم ثيبلا دارا

 هدعب (ع

 -همنوهشلس



 قب ١

 - زاكيالا 0

 0 3غ )

 م رغم يز يف يتغم مرعب 0 اواي ماد 1

 نيس لعوهو ٌفراعتملا َه هرام 6 نه ل اةأب 1 ع اداوه زاجيالا

 مالكلا نم ظافلالا ضع طا وع فذدحز يا لوالا

 ا ١ ةثالث وهو هيلع يابلا ةاالدإ

 ىلا ل كَدَح كولا

 2100 ىلع هائيتاو مهرسف شيش ُِق ود نامزلا 92

 ةيرقلا ل أسا كلوقك ةلمج ءزج فذح يناثلا مسقلاو انءاسف يا

 ينوفرعت ةمايعلا عضا يم ايانثلاع الطو الج نبا انا

 مر و3 2 يفصلا 1 ل رومالا الح لجر ننال يا

 م لجر يا : مراغمو

 ءالعلا/ يبا لوقك لج نمرتكا فذ كلانا 7

 قاينلا فصي يرعملا
 يلامو نمل ٠١ انهو دادغبب يللاعتملا قرالا ءوضا ”نبرط

 ينعفادت ينو اهدواءا مث نكست اليثثو اهنكسا تذخاف نبرط يا
 اةعفادم ةدشو يتدوأعم ةناكا علا تاضق قا ىلا
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 ريغ دوصقملا نا م اهرخا تب ينوا تنيلا يف اهدعب لاف

 نود قل طا ضي الواق 0 لاه

 01 7 حبلا اولا دارا هنا للأخ
 رئاصقلا كاذب عت و و ل 0 ٌُئ 00

 ا امللا راصق دراملو لاححلا تاريصقت ينع

 راصم ادار  عماسلا و هبلاز 3 يناثلا ثا أ| ف ا | هلاق

 ماق يبا لوق هلثمو ان

 نا رلا هدقورا نيلاو ىلا دك قفوشلا زان رانلا
5 : : 2-00 

 0 هردص 5 نا 36 0

 وأ و وح ف اه ريغاو 7 00 0 | أو كا 00 اللا

 ةخ نبا لات تئار © فرخ
 رلظلا س ول ىعرت ين قل يتلا عم نىكحرتشا هب ميلست ةلازغللو

 ليج ةيناثلاو ناورحلل ىلوالا هلا ارغلا ةظفل م

0 
 متل جضاولا نيبملا باتكلا رجح "كن ا

 هلوش ماهبالا مقرف ةروسأاو لقعلا نيب كر ١ ةلغفل ناف

 ةينوعابلا تلاقو فاتكلا رح

 ِ ندل نم انارق نارقلا رون هلريظن ال هالع حال رونلا فيس

 ثعفرف ةروسلا 2 ١ نيب وقارشالاو هه يذلا رونا نيب ءارتشكلا



1 

 حودمملا نرد برم لاو ناريطلا

 انلعئا ىدعلاو يحتل نوينعم ود

 ىدعلاب نرقف متالم

 ادب نيينعملاب هل ديدش ليعق

 هاقؤلا يبا لان
 انلتتاو قلخلا ميظع قلخ ليم

 ىسلباتلا .لاقو

8 
 مههجوأ برا موي رفا بك اوم

 يل كيلا لاقو

 تان هم هيف ىنعم 1ك يصف

 لا 2
2-04 

 يف نابسانتم ناقيرفلاو رتلاب ةفورعملا مضاوملا يف لزنتو لابجلا |

 _خرلاكأي رابلا هيا اهافل

 نارعأ مرلاو يزايلا:هلوق . راف ٠ يفاثلا مسقلا نم تبا اذبف

 ريغ رخالاو صصلا ركب نرهف ًَ الم لوالاوهو اهدحا

 ةجح نبا لاق

 . مظعلا يدا واطنلا يف نفلات

 ميشلاو عبطلا رك نيينعماب

 3 درلا لئانأ انلا امويبرشلا 18 برحلا مويب رفع ١ ف نرقف

 هه كروي

 ع نم هي ه1 يوري قرافملا بيش

 ممللأ ال ددهلا ضيي ضييلأ َبئاَوَذ ظ
 10 نيينعم نيب 200 ةظفلب ملكتملا ياي ناوه كازتشالا ظ

 ممانلا هدري مل يذلا ىنعملا ىلا اهعماس نهذ قبسيف ايفرع وا ايلصا ظ

 لصولا لك

 لا لالا وللا كا

 كحاب هاج ىنعي لوق غيلب



 -- 2 ىنعلائاردلا »0

 مظتنم_حيرلا ناتسب ا رك سلا رأ 0

 ىنعم ىلع مالكلا لشي نا لوالا نامسق ىنعملا عم ىنعملا فاللتلا

 ىغصلا لوقك ةيزم هنارتقال ام مالكلا كلذ نم امهب نرقيف هل

 هنارتقال ام امهب نرق ناكالتم نارما اهو جوزمو درفم هتيب يف

 مات وبا لاق ةيزم

 قاثو يف امنع رهدلا 36 0 تدافع .هدعت يلبتس

 قاقرلا ابيشاوح نه انترع نادإ الو هأ ما و

 بِترتلا اذه راتخا امناو نيردصلا نم ه الك مئالي نيتنبلا زجت نافذ

  قثو ينرهدلا نوك اهبساني شدملا تالفغ نال نارتقالا يف
 يئاوحلا ةقر اهالي نادللا مايالاو

 نارما هعم ىنعم ىلع مالكلا لمتشي نا يناثلا مسقلاو
 يبنتملا لوقك مئاللاب نرقبف هفالخي رخالاو هل مثالم اهدحا

 لححلا عم هنم ةرئاط مورلاو ةرئاط يردكلا عم هنم برعلاف

 لزني هنال برعلا عم ىلا اطقلا سام لوألا حلا رك

 الا نارمعلا برقي الو همايملا لا ل م لهسلا يف

 نكسناهنا مورلا عم لجحلا ةبسا:هو ٠ ربلا يف ءاملا ”لقو شطع اذا
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 3 ريسقتلا عم عم
| 

 0 55 0 قادس وعاد 8-0 هس

 _محرال داسحالاو بفيسللخورلاَو اوعمج ام لاملا تبيلف مهداب |

 ّ يفرثكاوا نيئيش نيب ملكتملا عمجي ناوه مسهتلا مك عما

 يفصلا تيب يف ىرت 5 عمجي مث الوا مسقي وأ عمج أم مسقي مت
 سابعا وبا لاق

 ٍدلتلاو مراكملا تافي رط نيبو هفويس نيب مايألا مسق ىف

 ردجملاو لئاضفلاب اموي ضيبو يدرلاب و جاجملاب اموي دوسف

 اوعفت مهعايشا يفمفنلاولواحوا مودع اوُررض اوب راح اذا موق

 عدبلا اهرش عاف قئالخلا نا رةثدحم ريغ مهيف كلت ةيجحس

 ةحجح نبا لاقو

  مرضلل تاومالاو رسالل يلعاف هقارفي م يداعالا عمج

 يسلب نلا لاقو

 رمجلا ىلع هأرسلو ماسخلا ىلع ةضباق هأنمي ىغولا هادب تمحا

 كه هركبلا لاقو

 رمدعنمو حورطم نيب |ووسقف  هتحار يعر نم اومزه مهعمجت



 لد

 ضرافلانبا لل هب قيلي ام لاوح اللا كلب

 7 اهناصواب يدنع لجا ربح  اهفضوي تناف .اهنص يل نولوقي
 ”مسج الو حورو ران الو رونو ىّرهالو”فطلو ءام الو ءافص

 هس صصص 0 هس

 1 قيرعتلا عم عمل -
 و ك7 7 يبت كاد عه 24 6 هم 0 ها م

 0000 وي راك سالاو ةملظم لك واجي روتلاك هام

 دحاو كح يف نيئيش نيب مكتل 0 عم عجبا

 يفصلا تيب هي ح 50 5 ا 5
 يدرولا ا نيدل انيز لاق

 رغفيهالا ماوقلا وخاو ىلا“ بدع اذ: لص
 رمفسوي ةروص تيب أو رم سوي ةروس 06

 يلصوملا لاقو

 رمشغلا سددح ولحي رونلا ههجوو ”هقرفي عج يف راتلا - همزعو

 رمهعج قي رفن يف قربلاك مزعلاو ىغو مالظاودبا نا قربلاك هانس
 ةعرسلا يناثلا يفو ةرانالاو قارشالا لوالا قربلا يف هدارم



 ااب*

 ةينوعابلا تلاقد
 يح لازي ل ماد ثييعو يتم ةتوأأا ثيرعلا تلق تا

 س00 سس

 5 رسما 1

 ى تا يدعلا 22-0

 م

 ةراقق ا 1 ىاوس

 ذا ةثالث 0

 يبا نب ا 70 86

 يمع ردغ يف ام لع نع ء ىنكلو .اهلبك سحالاو ا رعاو

 مهضعب لاقو
 اهيفطدي نه غلا هيفسلاو ”عاتم ةايحلا هله اغا

 اف تا يتلا ةعاسلا كالو بعغ 1 وملاو تاف يذ» 8

 ىلع هيلا لكك ام عاجر ا م ديعتم كد لع ىلع يناثلا برضلاو

 وه لب هيف نييعت ال ذارشنلاو فللاب سبتلي الو نييعتلا ليبس

 0 مابفالا لك 0
 ”دتوااو يلا ريغن الذالا الا هب داري مخ * ىلع مبقي

 ”دحا هل يري الف حمل اذو 2 هتمرب طوبرم 00 ءاذه

 "لكلا افاضم «ىتلا لاوحا ركذ لع قلطي كلانا



 ا ا
 ٍس 0 دوحو دابعلان نع 02 : ا 1 هيف ا

 1 عقويف دحاو عون نم نيئيشب مكتمل ا يئاي ناوه قيرفتلا

 1 2 ال حدملا هعوضوم نك ءاو ا

 ايلا 0 هريغ و ١ مذلا وأ

 رعاشلا لاق

 موي كاودخ ساق نم

 يكبتو يطعت بحسلا
 دنه نبا لاقو

 ف ماهغلاب كاودج ساق نم

 ادي كحاح تدع اذا ثنا

 نرخ لاق

 عدا تاروت
 رمليمخ رهزا يردا ام هللاوف
 باع عنص وهف اًرهز ناك ناف

 يلصوملا لاقو

 امهنيب قيرفتلاو رحبلا وه اولا
 ةحح نبأ لاقو

 يل ربظي قيرفتلاو ردبلا وه اولاف
 ءافولا وبا لاقو

 امهنيب قيرفتلاو سمشلاك هادم

 يفصلا تيب يف م ةيبددالا ضارغال

 "كوفتو يطعت تقف

 نيئيشنيب كحلا يف فصنا
 عماد داح اذا وهو ا

 رحملاب كلظفل تسق لالح اذهو

 رح ىلع حولي رد ما كسرطب

 رممغلا جراف اذهو مغ أ د

 مثلا لماك اذهو ”صقن كاذ يف

 رلظلا يف كات ىنختو كاذ مودي



 ىسلبانلا لاقو [إ

 عمجا

 ل 58 وول» ا
 ا ]حز هارقعو هتمعنو 0 هؤ ارا

 ىرت ا دحاو حيف رثكاوا ١ نيئيش نيب ركللا مسح نأ وه عما

 را لاق ١ ينص تبي 2

 10 6 ءرملل ةدسفم ادحلاو غار هلاو بايشلا ا

 مرخنم ريغ عج ملخاو 0 ىري هنمفاطلالاو ل ضفلاو لضفلل

 هرب ىف ىور 5 درج ىاغلاو مولعلا عمج لوالا لضفلاب داراف

 ةجح نبا لاقو
 رمئتلمديف عج نع ةيجحس  هتفارو هاياطعو هبادا

 ءافولا وبا لاقو

 . مكفبم ريغ هيف لكت عج هتعاجت نه دوحو ملحو م

 رهشلاو قالخالا نم ماركلا يو امو فافعلاو هق درااو ملحلاو ١

 اضيا لاقو |[
 رمذلاب ءانيالاو 00 عمجاو هيعش ناسحالاو مز اومزعلاو 1ْ

 ةينوعابلا تلاقو |
 | مكاوماكحالاو قلطعاوقلخلا يف رتاثام نع يماست نسح ديرفاأأ

 دم ووهس -



 ماك ميما م

 2 ا 1 و 227 5 هع 3

 اي 0 00 0 ءاغتباوه ميشرتلا

 عيدبلا نم دحاو عونب صتخي ال وهو هل هحشرب مالكلا ند *يسب

 ام كلذ ريغو ةيروتلاو قابطلاو ةراعتسالاك هعاونا ند دد دعب لب

 ةقباطلل لح ةظفل ت 0 نافذ ' ىنصلا تيب يف ىر

 ينبت لاقو لولملا نم اهاح ىلع تبقي ةيلاو
 راه 0 ٍِء اجرلا ىنبت 1 صل اغاف 0 توحر اذاو

 نم ناكلو ربا ءاجرب ةي روت ءاجرلا يف ناك ا ريغشلا ركذ الولف

 ماسيلا هرخثب انجهتباف ماغلاءاكب نمضورلا كمض
 ٠ ماستبالاو كحضلا ركحذب رغنلا يف يتلا ةراعتسالا حشر دقف

 ا ل
 مويحو يبق نم قويتلا صاع اي يرإج اًفنل *لسافع منع ربصلاو

 مهنع ةظفلب لوالا ىنعملا حرف“ سردناو حفص ىنعم افع هلوقف

 أضيا لاقو قابطلا قوشلا ىماع أي هلوقب يناثلا ىنعملاو ةيروتلل

 مهماقتنا يف هوحشر مهب نم 0 ىمأ ك الهلل يلاحو يربص "مو
 هادطحجموحوهعهل
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 ردبلا ةروص هه>و اهيف رئاف ”ةليقص ءامسلا 1 ى<ارث

 اقنور هتك رداولا «ةالر كلو عئاش ردبلاب هجولا هيبشت ناف

 لصوملا لاقدل ةبارغ هتبسكاو
 مرا نم نسحلا تاحاو تدب لهما تهز نانلاك ينانج نم ”رداون

 تاذمرإ نسا تدب ما هية هاذم نسا هيلو نم ثربظ لق يا

 نم تربظ تييلا يف رداونلاف دالبلا يف اهلثم نكي مل يتلا دامعلا

 ند نساحلا كلت وأ رداوتلا هن له مهفتساف ناحل ل هنانح

 ءافولا وبا لاقو ملعا هللاو مرا

 مفي هحيبسل هرداون نمث ءهتحاررجبيف اكع«ىصحلاراص
 ىسطاتلا لاك

 0 كعب يباقب اهقي ال نا انلح دق ربصلاو يدإ+ ماك

 دعب باقلاب ةماقالا مدع ينربصلاو داخل ىلا قلل
 َّ مى

 أضيا لاقو بررغ رما ةبحالا رجه

 . ممشلاو هيثلا نينلللا يف لاتخي ادغو اًردانيمظنءاج هحدم يف



 لم

 0-3 هراثمالا زو

 7-3 5 6 0 نإ 3 0 4

 هتعافش ىودج نم نيلاومل اك

 000 0 ف ا ريك م

 ل ىلا مالكلا نم ليلقب ملكتملا ناها يف ةراشالا

 ريهز لاق ٠ يفصلا تيب يف ىرت اك
 : عا تنك نم ليمح نيو ةدشوتلا كاذ نيا مدعم ع

 2 0 2 ساو عمسلف أاننِس ديلا اودقنت ال اننياع

 1 ساكن وبا لاقو
 ”م م نيذلا موقلا نم تناو انقلا كتحببقتلت ال كلاءو

 ءافولا وبا لاقو

 خصلاو نابكلاو نجلا نم تدب هدلوملبق دعس تاراشا نم 0

 ا

 000 دال ل ٠ فوق ليس لت ناك
 هلاعتسا ةلقل برغتسم ”ىنعمب هتبب يف رعاشلا يب أي نا يم رداونلا
 يف 5 ًابيرغ روهشملا ىنعملا اهبريصيل هريغل هيف عقل مل ةدايزاوا
 نا ضعبلا لاقو٠ معنب نعم ٠ فورح سلق هناف ٠ يفصلا تيب

 رداغلا لاف اقل سات نما لب رداولا نه سل اذه
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 نطاللا ف دارملاو ةءاسا متم سفنا هنم ردصي الو رن ةمركملا

 ةلودلا نسعي سارف بالاك“ ةلظمتءاشالاو نما ين

 سلاح وسان يات تايه : ١ دقاف نيو دش 1
 ردحاولا نم دب ال 58 ١ -- هي. وكوملا ال ىدتللا

 رم 1 مث دوصقملاو طف هب 0 م رفث مالكلا رهاظف

 ل ١لاق ٠ ضيا

 رولسلاب رهدلا هيف تدقاعو الا يف يدملا باجياب امذ نع م

 تدقاع دقو الا رك ميدملا ب باجاب مذلا ى من ام هحرش ف لاقو

 ىلا لعفلا ِ لعف يذلا لبق ىنعملا كلذ يف ملسلاب ر هدلا

 هنا يسلبانلا هنع لاقو : ةيريلا بابسالا يف لصالا تنا كناف

 : ةحح نبا لاقو ملعا هلا هللاو باجصالاو باشا
 .مانلاو ناب اطعلا نيشياالو ”1نيا هناختإ نم ربا

 ءاؤولا وبا لاقو اقلطم هيفن دارااوءاطعلل بيعملا نملا يت رهاظلاف
 ملا نم هاشا>و ف الو ةلكسدعب دوج باجي فش ل

 يسابانلا لاقو
 .مسقلا ةظوفحم ةمذىفطصملاب ملل نال !هدب ىذالا نوفرعي ال

 ىذالاب ءادتبالا ةفرعم منع ىنن ادب ىذالا نوفرعي ال هلوقف
 مهنع ىذالا ةفرعم يفن هدارمو مالكلا رهاظ نم ىرت ام ريغلا

 - - ده وهج
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 ماقوبا لاقو : متتكم ريغ هلمب

 سابك ند ءارألا سلخ  ةقذ اهراس لزاتلا نا
3-7 

 ٍسايملا ةنابلا طوخ فاهرا تفهرأ ب ئارآلاةكحاض لكم ٍِء

 اها لاقر

 لئاجملا و ىلرلا ريهازا نحل تحتفت نينمؤملا ريما حوتف

 لضاوفلاو ىجللاب اهيف عباتو -الئاضف مامالا هللاسبلا دقل

 لئاسلكنعقافالايفلئاست دش عزاون هاياطع تكتاف

 لوالا تييلا ةيفاق الخ ةفنالا يفاوقلاب هنايتا لبق مت ىنعملا ناف

 يلصوملا لاقو

 رمدعلا جم َق 5-1 ىوم ا 2 تاغواو ةرئاط راطقالا ف هيداعا تدضا

  مرصتمريغ دوب مانالا ؟بح موديلا لاا كا ىف

 مرصنم ريغ هلوق يفلاغيالاف

 لتتجمةوعسل

 280 ماجاب ىعشسلا 0 عج

 ا ا
 يغني وهمالك رهاظ يف ًاثيش ملكتملا تبغي ناوه هباجياب ءينثلا يف

 يذلا وه ةقيقح مالكلا نطاب يف يفنملاو ازاج هببس نموه ام.
 عبشي ال هعودم يف مالكلا رهاظف يفصلا تيب يف ىرت اك هتثا ظ



 لع

 اذخ دقو رذلا قا نبا لاق هانالا روما راصد نإ

 ينل وذح
 را را ماكاو هواك مقال لاف ت1
 احيبستلا كرك ذك 00 امابعاطم سعلا ىسنت كاشخا

 ارا را عا ير زك
 وسم ميسملا دعب نم تيعدل - ةفلخ تعد نا الو 25

 احيدم كيف نارقلا لزاتو ىلعلاتاواهسلا كرخفمب تدهش

 ءالعلا وبا لاقو

 ”ليدب هيبا رم دمحانلق دمي دعب يحولا عاطقتا الو
 ليريج ةلاسرب هناي ل "ةتادالا7لضتلا ف لكل“

 ءافولا وبا لاقو

 مدقلارصعالا يضامءاشواديعي 2رمظعنمداكدقدب يحدمواغ

 يبسلبانلا لاقو
 كح نع لجام هلاعفا نودو هرقحا نسحلا ام هفاصوا لقا

 ةينوعايلا كلاقو

 ملا لاب يخي رركت اذا... تقيس ةنس الو دك ١

 همسسحجم ننهسس

 م6 لاغبالا #*25-
 5ك هلم ا.ه َس 3 مهم او را ا

 متكم ريغ كسم'ءايز بيطو ... رتسم نيغرادب ءارع ناك
 هتيفاقب يتأي نا لبق همام هتيب ىنعم رعاشلا لكي ناوه لافيالا
 يف ىفصلا لوقك دئاز ىنعمةدافال نوكيف اهب نايتالا دارا اذاف
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 فيسلا فصو يف ي ءملا ءالعلا وبا لاقو

 ربضعلك ع نيعرلا تركت

 مدا فصو يف نيدلا لام لاقو
 0 قربلا ف نوللا مداو

 هذي تبتنا تتيح هإ>ر مضاو / 2 20

 الامل هكسي دمغلا الولف

 هَرْثا تنيغ ىتح حيرلا قرافف
 هّرصب ىعر ىنا هدي عضاوو

 يبننملا ل ردا مسقلاو
 هسار قش مق وأو

 هلوق ديما نبا ذدخا هئمو

 ىذق يدج نمتييقبا ام "نآواف
 مهضعب لاقو

 متاح ىفم اهف يل ناك دق

 الا الا را ب جزوا ترص ىتح تبذو

 ءايض ريصي 200 5

 اا ع
 نر عك قفا شا
 هركشب هنع بانف حايصلا مدع

 ىبنتملا لاقو
 هيار لما نينرقلا وذ ناك و
 هفيسرزاءس ارفداص ناكوا

 ردع ل رحبلا ل ناكوا
 هلظب نامزلا نم ذولن نماي

 38 يلبالا ىع دنع خيشلا لاق

 0 نم تريغ اممقسلا نم

 ءاضغرإلا نم عنمي مل تيعلا يف

 لل تعطنع ثمس* وأ مويلاو

 ماما ادا

 ءايح بوذي يرظن نمفيسلاو
 ءابه جاحعلا تحن اهتكرتل
 د 2 ةيوبلا رع
 ءازوللا لواطف هادي تلعو

 اسوعم نرص تايلظلا ىفا امل
 ىسع 3 2 0 7

 7 0 0 ادبا

 ا هعا قاعلا تن
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 ن4 يف ناورم لاقو

 اللاز ةادغ لور د نمو ضرا لك هما نه تدك

 يلصوملا لاقو
 مه و اهايحال هيدي ىدلن ”ةعحا ضرالا هحو قارغا ءاشوأ

 ةينوعابلا كااقو

 مهضعيباقاض هفاصوا رصح ف كر اضفلاو ار ا

 هه, ىلغلا ريم
 - ل هه ها سسو مو ىآك ص د 2-0 -

 وهو ةداعو القع ليحتسملاب ءىثلا فصو يف طارفالاوهولغلا

 لوبقم ريغو لوبقم نامسق

 نابرض هل لوبقملاف

 كشواو 000 ةىصلا لأ هب رقي 8 هيلعلخدي نا لوالا

 دال لاق ..ضيصلا تيب يف ىرح 517 رج لهو
 الجر هنظ ءيش 5 اذا مهبراه داك ىتح ضرالا تقاضو

 95 ءالعلا وبا لاق هتيثور ليسا ع يثلا ريغوه اف

 ابنلا مبولق 2 نكت 0 ريغ نم هيسق دك

 8 3 0 ًٍُ سد عر ا

 0 هيلع 3 يغب و ١ ريثع هيلع 2 0 د



 هد قارعالا
 5220 3 ا د -- 3 1 : د ا 2

 ْ ر مديهب رت يضاومل يي ووتامم - .مواتع ليتعأ ر يثث ال كر عم يف

 0 و ةداعهعوق هلا عاملا ءيشلا فصو طارفاوه قارغالا

 رئاصبلا يوذ ىلع ىنخي ال ىنصلا تيبوولغلا نيبو هنيب قرف نم
 ضرافلا نبا لاق

 ان ل هنعوع<نأ_ . ,هنا الو كثلا لالبك
 ىنعملا اذه يف هلو

 يني ورأ نويعلا دهت ملف ”تيفخ ٍئَوَأَت الو كشلا لاله يناك

 مهضعب لاقو
 هز 'مجنا مهيلع لوصتلا ىرم تدبف انقلا فارطاب ءامسلا اولان

 ةدمالو لام مدع ام بلاش ام حامرلا نيب ىدعلا ءامد اورجا

 م0 و لا اهدريد- هدحم لاعتأ نما بئارغ ى ظ

 'رهز اننلا ضور يف رثنت امنه 2رهز يلعلا تاومس تيس قئالخ |
 ةداعلا راشعاب اعنتم ناك ناو دلع وسم ريع كلو لك ناد ْ

 ١ لس رلل دعك لوبقلا ىلا هيزتي اه ىقرتقا اصهتنسلا كلوا

 || بيرقتلا عاونا رم كلذ هبشا امو ةيراقلل داكو عانتمالل|

 ينتلا لاق
 اغتع "نا ميلا هعنمب نالاف ميلا نم ءايحلا ينمنع ناك دق |

 يءارغطلا لاقو |

 00117 ةراد اميز نيفثلا جربت ملا ١ ينم غوأيب ىوأملا فرش هيف ناول

١ 
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 ا 81

 8-5 ةغلابملا 1

 00 5 7 تر 06 2
 2 اك لا أ

 7 َ هي ا

 ْ طارفا 01 ا نود قارغالاو قارغالا نود يف ةغلابملا

 ا ىبصلا تيب ف ىرت ام ةداعهعوقو بيرقلا ن كلاب 3 يش فصو

 يلغتلا مب 5 نايبلا ىلجلا
 اللام ثيح ةماركلا هعبتنو ف 5 0 مكاو

 اباهتلا اهرفاح حدقل كيرث اتبص تا د ىلا ةيداعو

 اباقع اهبسحت تاولفلا ينو ًالءو لاخت لابجلا يفداوج
 ابارتلا جيرلا دي يف تيقلاو "ترف حيرلا اهتقباس ام اذا 0

 2-0 نبا لاقو

 مثدلا ريثعنم تدءدر دقبهشلاو ىغو ع رونلاب الج كك لقو غلاب

 يملبانلا لاقو
 رلظلا ةل ات قرحي رونلاب 7١ ةماكضرا اون نكات

5500 
 رلكلاةحاس تقاض رهدلا يف هيلع ةفلابم يدبي هحدم ديس مار نم



 هي ريو زا 0

 مالا فاش مارت مالسلا راد يفَومالسلا رشا َنم'ءالسلا هل

 اهدار, مث ىنعب مالكلا نم ةظفل مكتلا قلك ناره لا

 مالسلاةظفلف ٠ يفصلا تيب يف ىرت امرخا ىنعمب اهتلعيو اهنيعب
 سبل وهو ٠ اهكسارتشال رخالا ريغ ىنمب ةقلعتم عضوم لك يف
 يسلبانلا لاقو يرورضب

 _محاورتايآلا نم ميظماايدبي قا ميظعلا برلا نم ميظعلا وهو

 اهررك مث حودملا نعرابخالاب ميظعلا ةظفل الوا قلع هناف

 يلصوملا لاقو يديبيل ”الوعفم انلاثو برال أتعن أيناث
 .معنلا يره رديدرتب ليما هجو ١١ ىلع ليما برلا نم ليما هل

 ةجح نبا لاقو
 رمل ا الح عيدبلا مظن يفو عيدبلا فصولادل عيدبلا ىدبا

 ءانرلا نا كا

 يممب مالكلا ديدرتب ردق فيرش ىلع فيرشلادجلاهل ف صو فيرش
 يح هركبلا لاقو
 م هغصو دي درت عسا ميركلا اذاي قا يركلا برلا نه ميركلا وه

 ةينوعابلا تلاقو

 .معنلا نم يناّررو ءافولا لين ىلا ءافولاب يناعد ئءافولا رحب
 هجحجمومهل



 د”لح لاق
 هلوقكو 00

 مارت يداؤف يف دجولل نا
 اد شوت داماب ماوه 5

 5ل قارفلا ا

 قاسنتلا فيفعنبا ل رك

 ما حادقالا نم تلم هقادحا

 بيبط يف ىلع نسحلا وبا لاقو

 قفرت بيبطلا ىسع

 الا. فاخبالع .ىأأي
 ىسع نيب ام ناتش

 يبحم كاذف | رباع

 يننملا لاقو

 م آ ٍِ ”لهانم مانالل يلايللا تلا

 ةليوط مومحلا 6 نهراصقف ]

 . ء._ مهي لاقو |

 ةيقاس ةيراج ىتمدن ْ
 هى دج ول

 ةنج اهنيعا ةيراج

 هانعم ريغتيف هتالك ضعب وا عارصملا 0 يناثلا مسقلاو

 يمد لح لاق نم يل قارفلا موي

 "كارت تاملا ىلبق ل تيل

 ماوه يف يتداساي !دجو تم

 قادحالا 1 .- هحادقا

 2 م 0 قارف

 جا ىلع نيبو
 ص

6 - 

 ع

 رامعالا اهنود رشنتو قوطت

 راصق رورسلا عم ”نلاوطو

5 

 *هيراج ةيقاس ىهزنو

 هيراج اهنيعا ةنجو

 || رمقتست ليدبتلا عم باوصلا سكع
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 لماش نسب ةماتأا ةسانملاو 5 اأو هدوح ين ةيونعما ةيسانملاف ١

 هضيفو نْهَلا نيب ةماتلا ريغلا ةبسانملاو لباوو

 مي ل رن

 0 ان د ةيانع 0 قحلاب 080 0

 فصو و ١ مدوا مادم نك مات 1 < يتاي ناوه ليككا

 فضولا لعرصتقي م م ”.اينوتخو 5 رعس ءشلا ضارغالا نم م ضارغ ا

 ليمحتلا لحمو يفصلا 1 ف 3 اليك هديزي رخآ غد يتأيو

 انا قب د لاق ةيان - ام ديفعت هيف

 دقزي ريما هل ا ىها 00 ”هلوضف اريد 1 ”هتيفلاو

 ليكت ٠ ئاركذي ىتم هلوق ناف

 ا
 0 - 26 د ًِِ
 | 1 ريع ريصبلا بلا يفَواَر صبادغ هتشقنب ىمعالافسن اجعل اىدبا

 | مث اةزج مالكلا يف مدقث ناوه لسحلا ىكاعت نيو سكعلا
 || ديدرتلوالانامنق وهوتمدق اهرخآوتو تزخأ ام مددقلف نلكعت

 || دبع لاق 15 هانعم ءاقب عم لماك تبب هنم موقيل اسوكعم عارصملا

 عقبال يحل



 ها/ ١

 هيل و" را حايصو و حايص نيب ةبسانملاف

 ةمات ريغو ةمات ٠ ناب رض ةيظفللا ةيسانملاو

 ةاَمقمةنوزوماهتاظ نرك نإ قد
 ىسلدنالا :ىناه نب 1 لرتف|

 لئاقعو رسناوأو اوك و ا ٍساوقو ٍساوعو

 ماتوبا لاق ةافقم ريغ ةنوزوم اتاك ن رك نوكت ناي ةمالا ١
 ”اناوذ كالت نادالا طلخا اتق." ”رناوااناهن نا الا شن ١

 طالاو شحولا نيب و٠ ةمات ةبسانم انقو اهم نيب سسان دف

 لاونملا اذه ىلع ي ىغصلا تيبو ةمأت ريغ ةيسانم لئاؤذو اب

 لاطبالاو ' حفصلاو مزعلاو ' لموكو 0 نيب هيف ةبسانلاف

 اوم نود مدقلا اذه راتخا امناو٠ مرض يفو قلق فو ءاحيحلاو

 ةيبرق ةمانلا ةظفالاو ريظنلا ةاعارم ةبتشم ةيودحلا ة لل
 يلصوملا لاقو قرفلا حضويل ةماناريغراتخاف عيصرتلا نم

 مب ملوق يف ةبسانم عع ملا هيدي نم يرجي دوجلا َرئملا

 ةحح نبا لاقو ممم ملاو رت ملا نيب ةيونعم هتبب يف ا
 _مرتجبلك نع رهاظ هلو  هبسان دهزلاو رفاو هلم

 رهاظو رفاو نيبو ٠ ةفاقو انزو هلحو هلع نيب ةبسانلاف

 مركلاب لإ دق ”لباو هضيفو همسات نعلاو ” الماش 5
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 رخا لاقو

 ”رلولاو لهالا ناقفشملا يل 7 و مراكذت ترم جيصاو يسمأ

 هدكلاو دجولا ناينضملا ينداتعاو عركذت نميةدخ عمدلا ددخ دق
 ”رإجلاو ربصلا نادعسملا ينناخو ؟تييغل يون ىاقفا رع باسو
 يلصوملا لاقو

 _ميدلاو رجلا نيدوجالا نعينغت لي هتعشو ”ضور ءاناطع نمو

 وهو يموزلا نبا لوق نم ذوخام هتيب نأكو

 ثرطملاو ريا نادوجالا دمحيل هدي انلتداج ناناهلس وبا

 ةح نبا لاقو

 ر_ممذلاو دهعلا نيدجبالا ةلحب تشن اف ضرالا ”هنملدعلا عشوو

 جموههل

 2. ةيسانلا 1:-
 2 1 ا ا ا 1

 مرض يفءاجيهلاو_ مصل ١ لموم قاقيفلاطبالاو_ معلا ديؤم

 ةللمان أمي همالكم 3 ينعم م ماس يف ةيونعلاف

 0 ا مسقأا نم يفصلا تيبو" ظنا نود لب

 يناعمسلا نبا لاق
 اع اك كرا ار كدر انرل لآ
 اقيفن نا اًهكس نم تابيهو 00 اورادا

 اقيرلاتحصصفقيرغلااوحاصف عمدا مهتعبتاف ا



 ترواجامف رانلا لاعتشا الول

 ريهز لاقو |[

 'هفرعا :تسل ديزو ”ديز, لوقا" ||
 اوجثل دق لوقلا ضعبب انيف سانلاو ظ

 يل قطنت ضغبلاب مهنويع تذكا

 دوعلا فرعسيط”فرعي ناك ام

 ل
 أ تنكحام اوركذ ام حصول

 ”ماوفا نيالا تويع 0

 وطه اعاو

 اهعازس دنع مصخلا | 1 ملسي ةلصا ةيقيفح اللع تاببالا ف ناف

 2:  عيضوتلا

 مكقلاَو فيسلا نيا ةعاطب ةنيعم 'للأ نبأ رطت
 ل لأب راو ذح يف تلا هنأب ملكا قفار

 هتيب ةيفاق امهيناث نوكي ىنثملا كلذ فنيع امه نيدرفمينيعماب
 يفصلا تيب يف .ىرت اك كللذو هل ريسفت امه اكدمالك ةعحي وا
 يلصوملا سايم لاق
 يلو كلنم راكذتلا جل يف تسي
 الو ترجذم فيطىل ىلا
 الف كيلع ردجو نم رادلا لئاسا

 مهضعب لاقو

 اتمؤاَخ'“ هللا“ ةضوراك*ةرلاو
 تطوف ىدفُ وأ مرصن' شيع .ش

 ” امالآو نس ًايللبا نافلتخع نالا

 ”لسرلاو بثبكلا نايلسملا روزي
 ”للطلاو عبرلا تارفقملا ينبيحي

 ”مهرأاو: رهزلا" نانسحالا اهي
 ”رصبلاو مهسلا نانركالا ىونلا نم



 حامضلاب يو ردوا 1 5 0 يردج ةلفل يف 2 ظ

 اراد 0 دقعو يدمج ةيروشب 1 لق لا 00

 :٠ يديج هلوقب لوالا عشر ناعم ةثالثلع تلح ةظفل يف ةيرروتلاف

 يناس دقع هلوقب يفاثلا حشرو يلحلاز م هنال تلك دع تأحو

 ا يتلو يمن هلوقب ثلاثلا 0 دولا "لج نم تلحو
 وبا لاقو 'رملا دضوهو

 رمحتلاو برعلل ادب مب رصنو 0 ءاجدهاشملا يف 5

 دوصقملا د ديعل ١ ىنعلاوردب ةوْرَع كا ىبجملا هجرس ف لاق

 رمثلا قاقشنا

 و سس

 -2: ىاللابهزلا

 رمسقلا يفي مسابعاج منيو دهب كلان (مسق 00 ك0

 لاطباو هاوعد ةحص لع ملكتملا يتاي ناوه 0

 :٠ مالكلا ملع ىلا اهتبسن حصي ةيلقع ةعطاق ةجحب هىصخح ىوعد

 [ك”ةعطاقلا» ةيلقعلا نيهاربلاب نيردلا لوصا تانثا“ نع ةرابغنوهو

 ماقوبا لاق جضاو وهو فصلا تيب يف ىرت
 ردوسحناسل انلل جاتا تيوُط ةليضفت رشن . هللا دازا اذاو



| 

 مالكلا يف ا. ال نا 1 ْ ايل ةيروتلا عبارلا ميعلاو

 يف ةيروتلا نوكت و١٠ هدعب يذلاب وا هلبق يذلا ظفلللاب الا ةيدوت

 00 را نيغفل

 رعاشلالوتك هلق ةظنلب ةيروتلاةبف ايت يذلا لوألا 00

 2 فصو ف

 '”تبنج اهفوهللا اهب تينج اهتفشرت الل ءارمحو
 "تااكلاب مهتقبس ينال ىرولانودتارسملا تلنو

 تكلا فل ةيروتلل اننا وللا الولف

 هدعب ةظفلب ةيروتاا هيف اي يذلاوه يناثلا برضلاو

 ةتابن نبا لوقك
 يلا يعمد طارفا نهد 5-5 قناف هموق رع هتلاس

 50 اذهو يلاخ اذ لاقف ىجدلا ردو كسملا رصب

 لك الول نيظفل نيب ةيروتلا هيف عقت ينلاوعتلالا 0

 نيدلا 000-2 رخآلا يف ةيورتلا تان امام

 ”كولمم بلقلاو ةيراج نيعلاف هب كنم ُصتقي دّوق نم شخن ال

 ٠ كلا ترم لومتم منا كرلملاو. ايزل نم يرام ١
 نم قيقرلل كولملاو ٠ ثانالا رم قيقرلل مسسا أضيا ةيراجلاو
 يلصولالاقو- نم اذهب. يدوم رحال امبنم وك ابهدقو وكلا
 _ملقلاب ةطخربح لكتزجعا دق ةيروتب رمايآ كبد جا



 ار

 يراج عمدلاو مثراج يبقف [ىستقإ| ةرواروملال 10

 يا يراج ظفل وهو : هب ىروملا ىعلل ارهيش رن ةرواخلا ذو

 يراد قيصل
 هب ىروملا ظفللا دعب مزاللاركذي ناوه ٠ يناثلا برضلاو

 يللا يفصلا لوقك
 لاحنلب كسرض ملقل ءاج» ىتدعت دقل يكحلا هللا ىلل
 لازغ ىلع ء نيبتبلك ظلسو هيدي اتلك يف يبظلا قاعا

 مزاول نم مزال اهيفركذ ام ٍيشو» ةنبيملا ةيروتلا ثلاثلا مسقلاو

 ىدروملامزاوا نم مزال ركذينا لوالا نابرض يو هنع ىدوملا

 ابصو ابص تحيصا مهدعبل ةداس اي
 ايهذ شع ل ىرجدق يعم دنيجل

 بهذ ةظفل يف هنع ىروم ا ىيعملا هب شر ةضفلل مسا نيجلاف

 لا 0

 كلما ءانس نبا 0

 كطهرب لا ام ىلع يراحل *كطخس فوخ الوا هللاو اما

 كطرقو يبلق ىوس ايه سيلو بع تبتف نيقفاحلا تكلم

 نيقفاحلا ةظنل يف هنع ىئوملا ىنعلل ”ىنبم كطرقو ىلق هلوقف

 يرق, "قرشا ,قادلا] نلاو



 اوت

 مزال الو ٠ هب ىروملا مزاوأ نم مزال اهلركذي م ام يناثلاو

 اهيف ناك ةنس يف ضايع يضاقلا لونك ههه قررا مزاول نم

 ضرالا هيفترهزاف الدتعم نوناكر هش
 .للحلا نم اءاونا نوناكرمشل 2 رمسبالمنمىدها.ناسن نأك
 لمحاو يدجلا نيب قّرفتاف تفرخ ىدملالوطنم ةلازغلا وا

 نا ناف ٠ لملاو ٠ يدجلاو ٠ ةلازغلا يف .ةدّرجلا ةيروتلا دهاشف

 فاصوالاكمب ىدروملا مزاولنم ًانيشاهدعب الو ةلازغلا لبق ركذي م
 تافتلالا ءرسحو قنعلا لوط نم ةيشخولا ةلازغلاب .ةصتخملا

 2 ضخما فاضوالاك" هنع ىكروملا فاصوا' نم الو نيعلا داوسو

 لوفالاو غوزبلاو وعسلاو قارشالا نم ةيسعتلا ةلازغلاب
 نم مزال اهيف ركذ يتلا يو ةحشرملا ةيروتلا يناثلا مسقلاو

 مزاول نابرض يو هب ىررلا مزاوأ

 ىوملا ظفل .لبق هب ىروملا مزال ركذي نا لقال
 رعاشا لو

 ع انايلا و1 نطل رعد
 ”ةيزي انف كانج نكلونيسللل كنا

 ةالعف نوكي نأ لمتحيو مسا ديزي نوكل مزال نيسحلار ك3 نأف
 ةنان نيا لاقو- هنهةمتولا نوصل انسب كرا

 يرابطضاو ىلقي اولحر دقو. يعوهد اوقبا ةريج ىحورب



 ظ 2, :ةيروتلا ل

 رمق مضادات رجلا يف يسم ناعذلاو نييبلا هج
 ١" 222 ناسعدلاذ ردم الغل ركتلا لمعي نأ يف ةيدرولا

 رخالاو ٠ ةرهاظ هيلع ظفللا ةلالدو بيرق |(هدحا ٠ زاجو ةقيقح

 يرويو ديعبلا ىنعملا ملكتملادي ريف ةيفخ هيلع ظفللا ةلالدو ديعب

 00011 كا ندارلطباف - يقم ليس يفك نير تلابدح
 »ط هحرش يف لاق 2 ةروس

 نابرضيفو. ةدّرجلا ةيروتلا لوالا : ماسقاةعبرا ةيروتلاو

 ” "بيرفلا ىنملاوهو.هب.ايذوملا مزال اهعسزك د.امب لاوالل

 1 دسلا يلاوعو هع ضررا
 :كلاهجلا دعب نم ملعلا انارا قفا رس يف اًركفم ”تودف
 لالالا هيرفلطا را ىلا .  يراردلا كيش هل تيوطاق

 ةلازغلا مزاول نم يراردلاو ةيشحولا ةلازغاا مزاول نم كبشلاف
 ةتابن نبا لاقو. ةيسعتلا

 كابشو  اهاده حخاخفب معلومو
 لك ا ديت ١ ادام نملا سا كلاق

 يكاركلا مزاول نم ديصلاو مونلا يا ىركلا مزاول نم نيعلاف

 فورعملا ريطلا وهو يو عج ْ
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 ىنعم دسيفت ديدرتلا فو ٠ .ىلوالا نيع ةناتلا لب اًدئاز نإ .٠

 ينتملالاقو يفصلا تيب يف ىرت م ىلوالا ىنعم ريغ

 ١ نها ضراعلانبا نتملا ضراعلا

 يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا لاقو

 قف قارفلل الوقو الوقو

 ًاضيا لاقو

 مدي يي بلل
 ةب ماقسلا ىدوادق مسجلاو مسجلاو

 يلصوملا لاقو
 ؛ا معنلا لماشلايف ىده يجدمرا 1

 ةحح نبا لاقو
 ا مركلادئازلا يفالح يح دمت رك

 ءافولا وبا لاقو
 ا ميدلا ضئافلاب تعمم اًنوعن روك

 يسلبانلالاقو
 ا ملعلا .درخلا نيا ملل ١

 اضيا لاقو
 ار مهلا خذابلايف هلك

 3-5 هركبلا لاقو

 ا كلا حضاولا يف الغ يحدم را 1

 ةينوعابلا تلاقو
 ا مظعلا رفاولا نبا مثعلا رفاولا

- 

 نامل ضراءلانب| نئملا ضراعلا ن

 ا

 اعفتنا الو موي هب متعفتتا اق

 اعجتام ليللا لوط نفملاو نفجلاو

 .معنلا لماشلا نبا منلا لماشلا ن

 _مركلا دئازلا نبا مركلا دئازلا ن

 رمدلا ضئافلا نبا يدلا ضئافلان

 _ملعلادرفملا نبا ملعلا درفملا ن

 ممهلا خذابلا نبا ممحلا خذابلا ن

 _ ملكلا ضاولا نبا ملكلا ضاولا ن

 _مظعلا رفاولا نبا معلا رفاولا ن
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 دارطالا 1

 هر 2 م < دوه. تخ ى 09ه 9529

 لجا ىلا يداهلا ىفطصملا 5

 - ٠ 101 لا اا 3 7

 مركلايزد للا دبع نبا نيلسررملا

 هفينكو هبقلو حودملا مساب ملكتملا يتأب نا وه دارطالا
 يلاوتلا ىلع كلذ نوكما اذا هتليبقو هدجو هيي ماوه
 قتشم هنال للاغلا يف ةيبنجا ظافلاب عاطقتنا الو فلك نوح

 آد فقول رع نم هير يأ ل دارطا نموه هم
 مي

 ديرد نبا لاق لج

 رثهال عزفمو بور المو ىددلا طينتسمو ىلحلا ىئتفلا معنف

 ثراونبديز نب روظنمنبدي زنب ؛اج نب سلحلا نب ورمتنب دايع

 خ7 0

 نبأ مثلا ر هاطلا نبأ ميشلا ”رهاطلا
 ا رعاطلا نبأ ريا رمألا و

 لك انل ىنملاو: ظفللاب نيتك و | ةلك رككما رزكي نا : وه راوكتلا
 هيلدا عدلا كا كن

 ديفت ال هيف رّركت يتلا ةظفللا نا ديدرتلانيب و هنيب قرفلاو
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 هومر دم تبا هير 5

 ةياكشلا وا راختفالا نم 0 دوطتس نا ا .دسحا

 ههكع ام نيحلاب مسيودمم قلعت اخيرا كلذ ليش وا 0
 ىعملا قبقد اقيف ر اشالغخا كاد سلتخيو ةقيثإلا ليلاس

 هعماسم يف عفو دقوالا لوالا ىنعا ا نم لاةتنالاب عماسلا رعشي ا

 ١١ لاقو ىغصلا لاق كا م.نيب ماثتلالا ةدشل يناثلا
 هناك انف . ,بلاو مهعدون

 يرمملا .ءالعلا وبا لاقوأ
 لوفعاهل “ملا 07
 000 اهل ةلصاوم

 ليعمل ةظصقم تلقفَ 0

 هيبنلا نبا نيدلا لاك لاقوأ|

 ”مثاو كيببح يف كرذع نيعاب

 مزادزا نم رؤذلا ىدبا هللا

 ةناين نبا نيدلا لامح لاقو'

 تفلس يب تدلل ١ كالعل اقسا

 يلصوملا لاقون ا

 اذغ ميظعلا ينذ نذ نضاذقلا نسح

 قلبن باق يف ءاحيملا يلا نبأ انق

 الاقع اذ دشت مل كدجو

 الاصفنااهب دي را ايندلا نم

 الاؤ نط ريمالا ممن 1

 اهمدا وا امو نبل 0
 اعلطا ىسوم تاميسق نم همنا "او

 ا تن اليمللا كلتا ردكلا امناف

 ملح هللا قاخ كا حدب



 لالا

 (ظفل ةبسانملا تناك اوس ةقباطملا جرختل رداضتلا ركذ ءاغلا

 0 هللاو قيفلتلاو ةاحاّوملاو فالتئالاو قيفوتلاو
 ةمللاو قوسلاو راحت راك 0 ةسانملا يفصلا تيب يف دهاشلاو

 ”عاشلا لاق صهوجلاو

 "كوقلا سجيزنلا ندعو ى مض ايف تلح لق درولا تانجو رةضورو

 كلو هلايذا 2 رهزلا رماجي يارنيح حودلا بوث شر دقرطقلاو

 يلصوملا لاقو

 مره نهو لفط نمو بابشلا نم اوفلسىلوالا موقلانم ريظنلا عراو

 ر_مرطضم هم كلف لراس ىلع 8 2 ل يعاري ردب

 ىنلبانلا لاقو

 رمت ل.نيعلاو ىنا باذ بلقلا» يدي عوطناواسلاامو ىنضممسجلاو
 026 نار لكاو ديلاو مسجلا نيب بسان هلاف



 ركب حودلا ىلع انلسو انفقو

 رعاشلا لاقو

 مهنافج فويضلا ايح اذا موق

 قتلا نيل
 حود ةرايز كك انما دق

 اًراُم ميسنلا يديا انتلوان

 يلصوملا لاقو
 ارلا بشق ىصاعملا عد

 ةج نبا لاقو

 ىوذف مناي ينعا سرغ نآكو

 سلب انلا لاقو
 تقرح ىوهلا 2 ىلق ةراعتسا نا

 ةينوعابلا تلاقو
 ةدقوم ا رانو ّولسلا 5

 دمملا ةراعتسالاف

 و .
 لعتشم س

 هنو همر

 : هم
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 ”هنوصع سوّورلاب انيلع تادرف

 نارا يلع تدر

 مماركالاو فطللاب انابخ
 ماكألا نه انل اهتجرخا

 مقعلا اهحاورا نم ةراعتسالاب

 مرج نارين نم ةراعتسالاب

 ” ا طخ د راهمالا

 مدقلا لأن يقشعف واسلا بول

 مدلك عمدلا نويعو ىشملا طسو

 يشر داقيالاو قفار

 ->6ه©ه#هل

 ه4 ريظنلاةامار

 كلج يم كلا ا
 عم هبساني امو سما نيبرثانلا وا رظانلا عمجينا يم ريظنلا ةأعارم

١ 
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 ملقا الو ةيانكلاب ةراعتسالا : ثلانلاو يتاتلاو

 هناكرا نم ءيشب حرصت الف سفنلا يف هيبشتلا رمتت نا كلذو

 أ هبدبشملاب صتخم هبشلل سماتايثاب عملا هيبشتلا كلذ لع لدتو

 سعالا كلذ تانثا يعني و ةيانكلاب ةراعتسا رعضملا هيبشتلا ىبسف

 || الكنال امهنيب تنرقاماو ةيليبخت ةراعتسا هبشلل هب هبشماب صتخلا
 يلذحلا تناود وب لاك“ عدلا نود ىدع ال اك

 ”عفنت ال ةميق للك تيفلا |" :اهرافطاب تيس ةيللااذاو

 اكل تقاف سوفنلا لايتغا .يف عبسلاب ةينملا هسفن يف هبش هناف

 اة انودب مدنا ذة لايغالا كلذ لكي ال يتلا رافظالا

 تانثاو ةيانكلاب ةراعتسا ميسلاب ةينأا هيبشتف هيبشتلا يف ةغلابلل

 | 113 را نيدلا لح لاقو ”ةلييع ةراعسا ةيلث راقطألا
 فن 1 م تلحتو تاج نيح ضايرلا انيتا دق
 ناصغالا لمانا نم تطقتس امل رهزلا ّتاوخ انيارو

 يسلبانلا يذلا دبع لاقو
 ريصق موي اهب موي 2 ةقيدح نرسح هلل

 را
 زيثك روشنمو ايف جرن الا عار ام

 ريشي هعيصاب اذو ن 2ويعلاب زمغي كاذه

 ىعادولا لاقو

 | *هنيشي بيقر نم لاخ هيشاوح ةقيقد نيردينلا يف انل مويو
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 يج هركبلا لاقو
 يع ىهتنم اذ هبح نع تلح نا رح بايحالا رم نم

 ةينوعابلا ت تأاقو

 مدخلا ةلمح نم مش نا مل نا انخوايش نما قاتلا ُّ كا

 هحمووعهسل

 2: ةراعمسالا زوح
- 

0006 1 

 مما رخل اء يفاَوقلاَنم لكس ملا ايطم تحال

 هك هشملا وة سما اف ١ هيشتلا يفرط دحا اريذت نات اش

 1 ها ةدلا سدح ف هسا لي جالا فرطلا دير

 0 ا ١ ل يو

 هب هبشملا نوكي فنا يو ةيقيقحتلا ةراعتسالا : لوالا

 هلا راش. الَقَع وااسح ىةدمةكل اكودتهه يشل 0 ١

 ريهز لاق نالاءالعلات 6 ةلتعوة 2
 ملف م 0 هب +4 رقذقم حالسلا ان

 ان قمح ماو مالكلا نم كورتثملا عاجلا لع يل دساللاف

 _ مدق ىلع تماق ىوخلابرحتدهش اهبو 017 00 تبر

 وهورمخ الو فرش فاشل تر راع نار ل يقوم نودلاو

 لع



 نات

 ةمح نبا لاقو

 هدأ ان لاخلا درو
 ءافولا وبا لاقو

 تصن ذا زييقلا امل يلاح هيجوت

 مدعلل هيجوتلاب هنم رذنم يل

 3 رعاك عوفرملا اناف ةلدا

 ماك ماسلا جيم
 ا

 0 2 5 بادو هاه ءل وساق ل

 0 ىفللا رب الو راخفلا موي ابتدجب نب اب يلاعملا ىنتبقل ال

 اردن ةقك امو ل هأ ماع مكتملا فلح ناوه مدقلا

 يغصلا تيب يف ىرت 5 كلذ هبشا امو مريغل ءاهم نوكيام وا
 رعاشلاب لاق

 اهداشو <ءامسلا ىكوس نمي تفاح

 رفي ور ريغ نم لوقعملا يف ماق نمو
 عيدا الا كانك تقلخ لل

 لكان ءاطعاو هواوفا ليبقتل

 يلصوملا لاقو
 يدم" 0 مشلاو يناس نم تن رب

 ةجح نبا لاقو

 يمت نم رعلاو يبدا نم تئررب
 يسلبانلا لاقو
 ه6 قرش نم 1

 أضيا لاقو

 ”ىبَغ كاوه نع يلام "دولا ةمرحو

 نايقتلي ا ا

 را 6 لك كاردا نم تبان

 قارن“ 0 لقعت ا لئاقع

 راع م يدنه بيلقثو

 رمسقلا ةروربم قب نردامل نا

 يا يأنب ربا مل نا



 2, ميجوملا لقج-
 ا 0 لا ا لا ا

 _--- سانلا نيب لئاضفلا تاخ
 ص
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 هتلمح وا هم ا هيحوت وه 0 دع هيجوتلا

 نم احنالطصا ةمالتم كليا

 هرشإ كد ريغ نيكي نأ

 ماللعا .«امسا

 00 ا قمم اهباطم
 وأ مولع دعأو

 مهضعب لاق ماو وهو ىفصلا تيب يف اك يقيقح كارا
 .مداخم كوسرحي "نا ل

 َّى 00 1

 رخا لاقو

 هرعش نول ىلا 9 ىجدلا فيضا

 تقم ام ةياقولا

 يناعاسلا نبا لاقو

 انل هتروص نسح نم ارق ايا

 يرظانل ًبصن زييمتل كتلعج
 نيدلا ريح لاقو

 ىغولا ”ىمح دقو قديش 57

 يدب لع ةانقلا بيبانا ىرتل

 يلصوملا لاقو
 وتساحم يف يعمسو يفرط تهزن

 و هبحاحو

 ”رثكا كاذ نم نسحلا اذه مادخو
 ريع كالاخو  توفا كالحو

 رجلا صح م كاذ الواو لاطو

 رسكلا نم نوفجلا لعف اهطرش ىلع

 ”لئاصالاو ىضاا هيراذع لظو

 ”لعاف رحملاو رحملا تعفر البف

 لزعب هنع توملا اء رفقوع ِق

 ٍلطسقلا ”لظتحت نم امد يرح

 لكلا 3 رح تلا تت تا



0 0 

 ' 0 كاك د كيد نايتاللا وه عم اجلا ا

 / يرجي ةيراجلا قئاقحلا ل ةظعوم
 سارف وبا لاق مضاولا يفصلا تيب يف كلاثمالا

 دئاوفلا هوجو نم ايازرلا هتتا ىتنلا ةدع يف هللا ريغ ناك اذا

 يداعلا نمحرلا دبع لاقو

 لالا | د دهاط هم افا ىرم قالصا” بلقلا
 "ةيح "دغت باتغلا نع ع ةبحمو

 اءزقلا ٠ قامدقملف ١ ىلخ 017 ىؤعنب ىلولاط "مترا اذا

 مضعب لاقو ا

 ماا سلو ةزيللان> .ايقه ءا الا كا

 هطخ فرقا لي وع ٠ اهه كندصت الو

 ةةطقن" رمل "واو. طق كيعلا .لوأت
 سارف“وبا لاقو |[

 ديلابددلا اونيطقلاال انموقمانإ .اتنبي: تررحلا اويشنت»ال انما

 | دعب مل انني بكقي مل اذا *مكمو انم حرلا يناد تيل ايف
 | دنهللا ماسلا عقو نم ءرملا ىلع ةضاضم دشاىبرقلا يذ ةوادع

 أ يبنتملا بيطلاوبا لاقو |[
 اصلا اقناع ادت راك نيرتلا قناك اذاز



55 

 ةمح نبا لاقو اعوط هلوق كالذكو هنيعب ميمتتلا وه ميلا يف هلوقف
 . ملظلا ف ميتا لع ءامكلا ردن "هديك ريثلا لطرد 07

 _مهبرت ميت نه عمجا ليللا يف ميهمدانا يبابحاب تواخ كو

 : ١ يسلباتلا لاقو مما يف مقتلاف
 مالا ىلع اًرط انلضف هللاو ةمركت محلا انعلاز هلجا نم

 ًاضيا لاقو 2 اًرطو ةمركت هلوق يف ميمتتلاف
 .منلل ميقثلا 0 هب نكل 1 هبلق ىدها هللا انل معن

 يج هركبلا لاقو
 رلظلا يفءاض دق ةلاه قاردلاك . همعو انحلت مدا

 ةكار هراذع تلق اذ | كنال ةلاه ىف ايناثو همت ينالوا يتلا

 ةنوعابلا تااقو ىعملا 0 ملظلا ف ءاض دقردلا

 مذا نم ءاعرجلا ىلع قيقعلا ىلع د ءاسعولا ةعاق ىلع جرع

 اهحرشب تحّرص اك افطعنم اهوق يف ميقتلاف

 3 00 نارك ليكلاو ميسلا ساق ملعاو

 كار ركن ماتلا ىنعملا ىلع در ليككاو هممت قالا لع

 0 ةرصاممو نعشلا نظارغال ال: نسفنلا ناعم امن 7
- 

 اسابلكي
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 65 تو سو ةرا5 هر 0

 ٍ ع عت ضْوأ وار ”ءكلَدياَلاَو يف في رعد كو

 0000 اذا ةلجوا ةلك رثانلا وا تلا يقأي ن اوه ييقتلا
 يفأع ا ل برص نيبرض لع وهو ةانعف نسح صقن مالكلا

 ىفصلا تيب هنمو ىنعملا متل يناعملا يف يذلاف ظافلالا يف برضو

 ارعاشلا لاك اعوط هلوق يف دهاشلاو

 ٍبضاوقلا فويسلاب اوراغ هوطعي و مخم "ىلا 0 ا اذا سانا

 هوطعي هلوق 2 يتلا

 يغصلا لوق هيلعو نزولا مت ظافلالا يف يذلاو

 روبقم ريغ عيم حيراي تييحا روصلا ةخنأ نم ما روصلا ةحتأ نم

 طيراخرالا 10و م لل ىلع ترس نيح سودرفلاةعماذشن :موأ

 00 كنق ا هد طع ىذعا كءمز ضور ما

 لولبم يا ليلب هلوق دعب هل ىنعم ال يناثلا تيبلا يف روطمم هلو

 اراد لع كانلا تبلا يف هلوف كلذكو نزولا ميمتل ريغ
 ميقتأ رطع ةلففاب نا هكلو ىنعملا ماقنسال هتوقل تثدعا لاق

 يلصوملا لاقو حاضيالل ركذ
 5 اعوط ةنعذم سيشلاو. هل ناد ميقتلا يفحال ذم ردبلاو



 ن1

 ياا 2
 0 ه2 تي

 مرو اذ تيس 0 يبوئاتشلا ينام 0

 نا وه لثملا لاسرا
 أ كس نم رئاسلا لكلا ىرخ

 او ىفصلا لوقك هن لويففلا
 00 ال ح ىروتخ

 اهبأ لاف

 هنأ ةدقع“ مح عدو هأرت 1

 0 عيدبلا < 7 نا

 ع سبل 0 ا اذاو

 ”يلصوملا لاقو

 غم اذاسرا هتحهب راونا ١

 ىساباثلا'لاقو

 اهب نوثبعي مهدي يف يوثمو

 ًاضيا لاقو
 "دب انس لاسراب لا راو

 يرجي امب همالك ضعب 00

 است امم كلدريغ وا

 يملا للف مرواذ

 لك 6 يف لدكتلا 4

 لحز نع كح 8 لك 3ك ١ ةملط ْق

 لطهلا ضراعلا قيرطةحسإ نمو
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 اواتحلا ةرد تيقن كف

 اناس نادرا للك

 5 ىلع ران نم رهشأ وات

 ريف رو غامعلاوبسلث :لفللا

 | _ملا نم تيما حر سبل سانلا يف



 ىعدا 1 "معلا ردبل تاق

 هلثم ىجدلا ردب اي تناأ
 "بيبحلا هجو هبشي هناب

 ”بيجت رءال تفاكت دقل
 ديلؤلا اهيخا يف فيرط تنب ىليأ لوق تيب وثلل ءاج امتو

 رفترط نبا ىلع عز ل كناك رو كلام روباخلا راج“ ايا

 ىلذدوللا لاتو |[

 قلك لماع يردب ادب دع فراخ
 ةحح نبا لاقو

 ًابجع رتفاو

 ءاقلا وبأ"لاقو
 ىفغش فراع بيح نم الهاجت

 ٍ يسلبانلا لاقو
 يتاذاءلقع ماىركلا يردا تضل

 اشيا لاقو

 ”هفراع لج "بح لهاجت :نم اذ
 ىج كلا تلاقو

 يقذانب قدا ذم تلق/الغاجت

3 

 مقلا قاردلا اذ ما كبح لاقف

 00 دعب يباق رو مأ لقا

 . مرضلا نم يظح يف هللا لجت ما

 رلخا ةيؤر ما ىزا ام ةظقيا

 | اهتيب ةيفاق يف ينضلا وذح تذح دقو لوذعلا بطاخم ةينوعابلا تلاقو |

 _ ملا نم برض ما كدشر باغا ىمح كنف فرطلا يف ما كاوغا لهجل
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 مرو اذ تيهسشسإ دق لاق جوملاب هلثما يك جوف كفطع كو
 ءافولا وبا لاقو

  مدعلاكو ف ولخي حورأا نك مح ابلثما ذا يتايح حقد هايؤر

 ين ,ركبلا لاقو

 مدلل دوحلا ناو ميقتس ال مف بحل اب هتحار 0

 م تراعل لها 0

 .مسلاَنماْرَْمأيلعلاَذ م اير رعش تلات

 نع مكتملا لأسي ناوه فراملا هاجت نا نبا
 نيب عفقاولا هشاا ةدشرنا موي هفرعي ال نم كاوف هفرعي يش

 ةغلاملا هتدئافو هشملاب هب هشملا سابتلا هدنع تثدحا نينا

 ةقيرط ىلع نوكي نا فراعلا لهاجت ين طرتشي الو ٠ ىنعملا يف

 ميظعت وا مذ وا حدم يف ةغلابم نم ةتكنل هب ىتوي اماو هيبشتلا
 كلذو يملا يف ِهّلدت وأ ضيرعت وا ريرقل وا يلون واريقحت وا

 حدملا يف افلام لضافلا يضاقلا لاق يهصلا تيب يف ىرت اك |
 ررغ ما دعسلا يف منا هذهو روس ما دجلا يف ريس هذها

 حودملا ميظعت يف 'ىناهنبالاقو

 رتكالا ديدعلاوةيفرشملا ف ويسلاو ةيربعتلا يلاوعلا ينبا

 ريمح يف غبت غباوسلا تحت هناك عاطملا كلملا
 رعاشلا لوف ريدا ءاج اممو



5 

 داصقلاو ءارعشلل ٠ لاطملا لئانلاو :٠ ىدنلا ئحا ريمالل لق

 دايكالاو ءاش-الايف ٠ لاسعلا لباذلاب ٠ ىدعلا مرا تر

 هريغ لاقو
 ”رظني ريظن هل ماركلا يف ام ىرولا "ع يذلا كلمملا اهيا اي
 را ف اددلا يف ناكام» ٠ انرطعا يف رخا كلما ناكول

 مؤ لبارلا دقَفل يوُذَي ئصْْلاَو

 هلعملب هلع لدي الف ىنعم رلكتلا نطفي“ را وش لعل

 م هللا ةيلاغم نوكي نا حلصي اب لب هفدارمب الو هل عوضوملا

 رعاشلا لاق مذرلا لباولا دقفل يوذي نصغلاو هلوق يف ىرت

 رلسلا رضان نم يظتلت دق رانلاو رتيج نع و 1 وقتبرخا

 رجالا نم جرخي م'ثيللاجرحي مل ولو قوقعلا ر ىلع هوتاطوا

 ا أم دعو اهرك هجارخا دنع هيتلاح نيتيبلا يف لثم هناف

 جرخا دقو لما يظتلت دق رانلاو لّوالا نع لاقف قوقعلا رمج ىلع
 ا سا ا رم يهدم ىلع رئاسلا لثملا جرخم امهنم الك

 لضرلا ل
 معتلاب ردقلا عاضتانوكي دقو هب نامزلا ليثت مظاعتلا نم

 ةجح نبا لاقو



 نق

 || ةردقلا يف تناف كتهج نم الا أهنم كمعنمي عنام كل سيل تير

 نيل فرجا امو ءانتسالا راعاو ٠ بلاغم ريغ
 ليلقلا جرخي يذلا ءانثتسالا ريغ وهو لا ءاكننا عبصالا يبل

 هلوق هنمو ريثكلا 0

 ”بلاطملا مارت ال الاو كنمو  ”بئاكرا دشن ال لاو
 ”نداك تدللاف" لالا كدعو ةميضم  ءاجرلاف "لاو كس

 ىننخملا لاقو

 ”ناهزكيلا الا ىلا كنع ايم ةيدبح "يلا ايدلا 9

 : 0_0 لاقو
 ”هارحم كيدي نمأالالاملاو ةلذ كتايح يف الا رعلاف

 -هجمووهل

 5 عير نس لا م
 ةه- ّ__ و 5 ه- ة 2 00 0 5 0

 مهنيب موي يب اذع نم لَسيَر اولحَر أمدنع يباصم تا ار ولف

 نينزو عم ناتيفاق هقوف اق تيبلل نوكي نا وه عيرشتلا
 ١ اهدحا دارقنا نيح ىنعملا حمصي, ثيحب ضورعلا نازوا نم نيفلتخم

 لاقي نا هيف زوجي هناف يفصلا تدب يف ارخالا نع
 ياقك نمل تق © يامل اا

 ًاضيا لاقيو ثدجلا نم تيب وهو

 مهني موي يلاطع اوفر ام دنع يان“ ظ
 رعاشلا لاقو زفاولا ءوزحم نم تبب وهو
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 هلل لالا كلل دف هنكلو ' ملام معا كلهي ال ةقن وخا
 7 يننتملا لاقو

 رمراكملا ف مدر مهنه نسحاو ىغولا ةهموح 21 نوع م

 رمتاهبلا يف ةدودعم اهنكلو مهباهتببش دسالا راقتحا الوأو

 رمذو لعنكل كردتسم تاقف انتقرف دعب ال كلل ىرن اولاق

 ءافولا وبا لاقو

 _مذلاو فاصنالا نعن تا احبهم اوكردتسال اودع مهناول

 _-- سكول ©

 ةهّثءذمهر مر م ه8

 0 تا رمدلاالإ ٠ دب مئاركسأو يلف رمام لف

 ىعانصو يوغل ناءون ءانثتسالا

 ريثكلا نم ليلقلا جارخاوهو ةاحنلا 57 أقم ”يوغللاف

 ادئاز ىنعم ريثكلا نم ليلقلا جارخادعب ديفي يذلا ود يعانصلاو

 : يفصلا تب هي ىرت 1ك ميدبلا يف هب نايتالا قتيل انسح
 الاقارفلا دعب هاصع هب ميرتسلو رين اك ءيش لكنا هدارمو

 كاان ترا الاكل اييطابق داءاهسلا تنك عاف

 نم انكم كتلخل ءاقنعلاكت حبلا مدعلا لاح اكل ىلإ



 اتا

 ًاضيا لاقو

 مدعلاف وجرا ناو ًالاحم مرا مراناف ًاقارطا هباشت يرمع

 يحهركبلا لاقو

 م6 ككاردشعالا 00
 5 2و

-. | 

 اوعج ر دوامي 3 0 ناتْوِجَر

 و ع كر فاشل

 نيعسق لعوهو ( نكل ) ةظفل ىلع لقشملا مالكلا وه كاردتسالا

 يفصلاتو ملكتملاهب ريخا ا قيرقن كاردتمالا مدقتي نا كوالا

 مهضعب لاقو ليبقلا اذه
 يداعالل نكلو اهوناكف اًءورد 'مهتبسح ناوخاو
 يداؤذ يف نكلو اهوناكف. .٠ "تابئاص اماهسا ” بتلكو

 يداسفيف نكلومعن تلقف يعس لك نيعس دق اولاقو
 يدادونعنكلواوةدصدقل ”بولق انم تفص دق اولاقو

 ىداف الام ءاضقلا ضعب دنع عدوا الجر بطاخم مهشعن لاو
 هعابض ىضاقلا

 0 ينعي كنم نكلو تعاض اهنا قدصف تعاض دق لاق نا
 قيمحا هيث كلو تعفن انا ىو دق لاق وا

 ريهز 0 ءيش ءأاردتسالا مدقتي ال نا : يناثلا معلا



 تييلالوايفتيب لك نم ةيفاقلا ةظفل ضانلاديعي نا

 مدا را ولرقكا هيلي ل

 مراد ينب زيخ مزاحو مزاح ينب ريخ ةيزح
 مدا ينب ”لككب ميمتك م امو ميَت ريخ مرادو

 مهضعب لاقو

 اهافشف اهئاد يصقا عيت ١ ةضيرع امرا جاجملا لون اذا
 ل2 اق ادم اذا ملغ اييذلا لاففلااذلا نم اهات
 0000 زر تالا ايلاععا ى تع امارد اهات

 يذلا ءافعكالا تنم قلعتم وهو ليلا اذ ده نم ىتصلا تيبو

 وهو هلبق
 رأتلقبابلالاو رطاوملا بلس هتياغ كوخ نإ ردت 1 اولاق

 هءادتباسانيأب ه.ءالك ملكتملا 0 نا وهو يوذعم يناثلا 30 او

 نعاشلا 0

 ”هقير ةماعلا 5 نه بدعاو هثيدح لالخلا را ةزلا

 لوالا مسقلا نم يلصوملا لاقو
 رت الف ىولبلا دئاز قف 7 _ لتتم الوق تتش كنارطا

 ةحح نبا لاقو
  مهافص يف داو لكىلا مها مها نافيماوقا فارطا تهباش

 : ءافولاوبا لاقو

 .ملكلا رهوج يدبأف ريب معا. _عااؤيح يمظن فارطا تهباش
 يسلبانلا لاقو

 _مك ىرولل دوجو لضفب اخس ١ اخضلوبقلاب يل نكي نا يديسو
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 ل 7 عيبرلا طس دقو مان ضوزلاو يجحاصم لوقي

 ن يرسفو درو يللا ىعسبن ّةو كل 9 7 لاعث

 نيعارصملا 2 هدهاشو يلصوملا لاقوأأ

 اذا هنم سدنشلا نفك لن قتكأ امو

 ظ /
 ينيمامدلا ن ل هنمو* ..ةلكلا صعب 0 | يناثلا مسقل ا 0

َ 

 كم يب نيح ناصغالا لحخي ىنالا ىتح ١

 ةحح نبا لاق ٠ ليي وأ سيب يا ىمي هلرقأ ء
 ١ يعد هنا [ضغب لذاوعلا لاق هترمحيقاقلا هدخ ىنتكأ

 ءافولا وبا كاقو ةةراعشل يمدل يا يدل هلوق نافأ
 م يمس لوذعلاهنعىهنلامجدل رق نم نالزغلا نعتيفتكادق

 ةيروتلاهيفو ضعبلاب در لا ف تبيلا اذه نا هحرش يف لاقو

 لوذعلل 3 نوكي ملل و لاي ًافصو نوكي ميلا دوجوي هنال

 رصبلا دقف ىنعب ضام لعف وهو
 للهجموههسل

 ف رطالا داس 1 ا

 مر قَديصلا لحن ءابفلانأ ا وامها 7 ةردأل

 ظ نابرمض وهو ىظفل لوالا نامسق فارطالا هباشت
 ظ لوألا ارجل حا قلما دج ؛ يفرعاشلا يت أاءانأ ١ ظ

 ظ يسلبانلا تيب يف ىرتس جينات عارصملا لَو يف اهب ائدتيي 1

4 
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 1 ءافتك1ا

20 
 < خخ

 ااولاق
 ان

 أ مل لق باتا ورم ِ 0 ا كا

 ظ نع هم ةرقفوأ ز م نم ثم مكنلا يأي ناوه ءافعك الا

 ةلالدل 3 06 قع يفوهو كفر دك انلمعتتا هرخا نوكيا

 ناهسوهو هيلع مالكلا يفاب

 يفصلا ١| تبب هنمو ةلكلا ا كروذلا

 ] ه ةتان نبا ى.دلا لامح لاق

 : ظ زوخي دوعسلل لاز الو هنأ هذا 7 00

 ١ ”زوجيال ما زوحيفاووق احلا كرت مبا يلويف
 ظ لولا ف تناك نلف نيدلا ديدس لاقو

 اذغو اغئاس ًابارش يضارالا كنم 2تقزاردق راهنالا كلماي ”ليناي

 || ىذا كنم عفنلا طرف دعب الانف اهعفانم يخبت ىرقلا تيتا دقو

 الاكل كرا اضان- يدتعتو _ "كلم قناع .ىع ”؟زت لاق

 1 ةجح يلا نبا لاقو
 داهمسو ًانزحاالم دق ىعمدو بح تيضقف ينكر يا

 يل يعل !كربملا الاف نك 'هوخا هقرافم خا لكو

 كئاقلا لوقت ىلا ريفا

 : نادقرفلا الا كيبا رمعل 2هوخا هقرافم خا لكو



 لان

 6 لاقو
 رمهدويعف ”دبعضياوايدهيع اوضقن اذا يلابحا ضقانا ينا

 .سسسصخإو) 0 سس

 2. ماغتلا زو

 همس هر او 0 هو هو 5 2-1-2 -

 رك اد إرث أوجرف دقق 2000 مهعوليو يل اذء دك هللاؤ

 أه مدي وأ هريغ هةعد ل حديث ركتلا فطاخ ف 0

 5 ةموملم لادا ناف ىفصلا تب ف ىرت 0 ههلم

 هععسم لع ةبحالا ركذ مجراركت ببسب مهيلعىنثا هنكلو ةبحلا لها

 ظ رغاشلا لاق
 دكا علا كنم اؤري ىتح اورل> لب كداسح تام ال

 دين ىم سا ويخ جاف, (دساج نم رهدلا ك0
 رخا لاقو

 ا لزت مل بقاوعلا نأ لود دع هوكملا 54 ال

 هنم5 .رككا قلخ يف هل _ اهرب لس الوم
 ضايبلا ىلع هليضفتو داوسلا حد» يف يجنرطشلا صفح وبا لاقو |

 مدعاق ةنول 2 ةعاق٠" هعبضاو .كنملا كهبشا ْ

 هدحاو ةنيط ةغروخ اكننيإ ”ويعاو نول تاك ال ا

 ناوخالا مذ يف مهضعب لاقو |

 | نيملا نم ةاحملاو يحافالا توج ىلإ لاقو مو مال نم يمال اذا |

 | نيهجوب ضايرلا راهزا نيب ادغ هنإف مدا ةعكرش كنلع



 ا

 27 ل
 - ةو9و6ه

 تسرد اذإ مثولسا ف 2

 م ه6 هد تالا

 مدعلاَو تملا دم 20

 | دمسو .تحم نيرعاب ءيش قيلعت تأ فضقانملا

 00 ندع رود نع اموج لويس رختلا دعم 03 ىف ءلملا ولم .؟يلا نود ديفا زكللا نك
 مادعالوالا رطشلاب دارا هنأذ ليبقلا اذه نم ىفصلا تدو عوقولا

 وهو توملا كعب ءامحالا يناثلا رطشلاب داراو ليعسم هو حورأا

 ميوقلا يفسلفلا بهذملا افلام نوكي سكملا دارا اذاو نكم

 نحكم اتعامل ١ يرحل مق قرح هاو
 يلضوملا لاقو
 مرطلاةوهش تبشو يمزع باش اه اذا .نريحزانلا دهع ضقانا يفا
 ا هدأ ارهو 11و ركلاب ةوقلا فعض يا مزعلا باش هلوق

 ةحح نب ١لاقو ا وهو اصلا ندز قلاهدوع مرا ةوهش تان

 يسع رثا ا لغ ترجو ا اور نأ ةيضقالا ين

 ينتملا لوق نه ذوخام هضعبو

 اعير ميهربا كو انيك ل اواوقي وأ كيحا

 ممرقب يناقواوفص اوعجرتساو اورجم اذا ٍلابحا ضقانا يفا



 امهنا“غلا كفاصوا تعلطا دقف ىغقنا دق مخ بوب نم كي ناف

 اممومواتقو كايلع تح دقف تلخدق كل ولا تاقوا كن ناو

 اتفه بهاوملاب ارح ءكاقباو .اعيشم ءاتملا لو ت00

 م56 :ةعجارلا #5

 رعبتم ” يرّبص لق ْرطصأ او )1

 م 7 سو ل ]ا

 نم ريغأا نيبو هنيب ىرج ام ملكتملا دروب نأ ىف ةعجلا ل

 كيت قشر | قعم 1 ةرابع زحوأب باوجو لاو

 ناو ونا لا 1 ده ىلع ى هصأأ تيب و ظفل لبساو

 ”عنشا 00 ضمد ايكيا فذ
 2 قلا نم اناالي الطوب ىنصت ف

 مزجت  قحلاب مكيف اه لقا نانا تلق
 ةممساف تلق يل لق لاق ةلهم تلق الك لاق
 منت تلق ينفص لاق يعي تلق ةفص لاق



 1 ره عمج هناف يفصلا تيب يف ىرت م ءازملاو ءانهلاو

 حدملاو ءاجثلا نيب عما يف يرعملا ءالعلا وبا لاق ةسامجلاو

 هانث يف يرلا قفخو يلع ”لهاحم“ ينمذ ناسل ياب
 ةارفسلاو اننيب يشتو هيلا يق نعقطنلا لمحيىتحوهنمو
 ةارما املاوقا ىلع :ىرحنو انئاو ريغ تحن يفاوقلا شتا

 غارسا مهيف انم تاب الو هلق“ طق علا اتلااكو

 ديكملا كاملا تام" ريخت !ءازعلاو ءانملا نين عمجا يف ةتابن نبا لاقو

 هدلو ىلوتو

 اذن ل .ترورخلا سعاش اهدقملا .. هازغلا كاذ احم انغ

 امهنمقبسلا وذ زاثمي ال ناهيبش عمادم روغث يف ماستبا روغث

 اهدق سعشلا ضيف ثيغلباوك 2 عضاو رشبلاو عمدلا يراجم "درت
 امركحاو با هاياجتم اندهع يذلا كلملاةبرتانع ثيغلا قس
 املا هب ّرعو ايندلا هب تنادت يذلا كلملا ٍلعيمتنلا”ديت مادو

 ال6 ةرمالل اذهو 2 هحي رضل ىوه دق اذه ناكيلم

 امث دق رخاو اهنم ىوذ نصفف تك يثوداس لصا ةحودو



 ار اياك

 هدارم فالخ ىلع ديدحلا لمح
 فالخ ىلع ريغلا مالك يف عقو ظفل لمح يناثلا برضلاو

 هنمو نيييدبلا نيب عئاش وهو ' هيلمعم ؟ ذب هل ثحت امث هدارم

 ع مالا دبعلا دعبل تثولس هل ليق ثيح يفصلا لوق

 ؟ عملو ,١لاقو هر كك ىلا يتعبك

 يدايالاب ىلهاك تلقث تلق اور غلا تأأ لاق

 يدادو ليخكلق تمربا لاق ” الوطت يلوا تلف تلو

 يدرولا 0 لاقو

 ربيغتلاك لادتعا يف نكلو الاله 9 عوكرلا يف ماعإ
 ربوأقلا ىلع تلق ة تم لاقو 8 نيبعسا [رلق يزاد لاقو

 ليخب يف مهمدعب لاقو

 انل قيدض باب ىلع تزج
 ”هيالَغ نادلا كلل

 ”كالوم عنصي اه تلقف
 حالم جتني اف

 رخآ لاقو
 ”تلاسو سام تكا 0
 ىوجح يم م هللاو ينباجاف

 اقم هنود كره هبابو

 اياكيرباو نابلاب: ارتدحا دق

 ”|حاب هنا انعمس اولاق
 ”لخدي يذلا سار معن اولاق

 انك رمال رانيد ضرف ِق

 انانيلا . الو.هل .:تاقنءانيع



 اتاك

 كدذلا تماث مدخلا ا مدقْلا تباث : هيف لاقي نا زوجي هناف

 نبا لاق ابلبق نزلا ركذا مال ملالا تباث حجرو ممذلا تباث

 ع نم ثم يلوحن اودازو يبلق اوعزتناو لوقلا عامس يل اوريخت
 راك تي
 ءافولا وبا لاقو

 1 و اي دا ري دق 1 ندو مكس نمو "دص ران نم

 مكس نم هلوق نمو يمرضاوةيفاقلا نوكت نا يضتقي دصلا ران نمف
 اهب رقل اهراتخاو يلا او ملانم هلوق نمو يمثساو

 ك5 تجول لوقلا 22

 5 كس مولا يتحص+ نعت 3 50

 ناب رض بحجمم اب لوقلا
 مث

 تبثا ءيش نع ةيانك زيغلا مالك يف ةفص مق نا لوالا

 ريغ نم ءيشلا كلذ ريغل ةفصلا كلت مالكلا يف تبثتف مكح هل

 يرثعبقلا لوقك .هنع الاقثناوا مكحلا كلذ توب ضرعت

 يرثعبقلاىردف ديقلا يا مثدالا لعكامحال هلوقبهدءوت ا جاجهلل

 لاقو سرفلا ىلع همالكل مخ سرفلاو ديقلل ةفص حلصي مدالا نا

 ديرا جاححلا هل لاقف ٠ ببشالاو 0 لع لمح ريمالا لك

 نوكي نا نم ريخ 600 كن اعلا لاقل دي دج كاذب
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 د ريتا
 ١ اع 3 ما 206

 مو تقثو ذم يهج ةعصر تمدع

 مدنا ىوس ءئش 00

 رفاوقب ضتني نا هيف عوسي تيب 0 يناي ناوه رييختلا

 تب يف ىرت اك يناوقلا ةيقب ىلع ةحجرم ةيفاق اهنم راتخيف ىتش
 ةمصلا ركذأو مدعلا ةيفاقلا نوكت نا زوجي تمدع هلوقف يفصلا
 مدنلا 0 نا قيلي قوثولا ركفاو مالاوا مكس 3 نا زوجي

 سعاشلا لاق حجرالاوهو

 ”توق .هل اه, بيرغ لاح فيكف . ”نيتم ليذلا ليولتلا بيرل ١
 نكلو دحا هلام وا ببس هلام وا لام هل ام لاقي نا غوسي هئاف

ْ 

 اهريغ 0 اذلو 3 نه غلب ثوق ةظفل

 مهضعب لاق
 ىتفلا ممم اهنود هيش لكنعف ةعبس نيباحالا تاذاذل تيار

 ا هل كالمو 0 كدسمو برشمهو لامو لوكامو 3

 " شحوت نحب بعجتا : 0٠٠ ليال تييلا يف لاقي ن 220

 لالا تباث نزل يناو يدهع هب "يس تاداسلا ىوه يبلق رييخت
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 ع ةزئاجلا مهضعب هاطعا دقو ىقشمدلا ةلقرع لاقو

 رمداكملا لها ترام دلك مهل تلقف ىرولا يدرس تسحر

 ماهم كم ثهتصاخ 0 ةنآو رستلا) نسنلا لع ىزاجا

 4 مس جو

 | ةوطحت يف ويا نآكههو اوعصن مف يلاذع بمحلا يف تملا

 اع طورشمو ينم مالكب ملكتما يق أي ن نا وه ميلستلا
 مث هطرش عوقو عانتمال عوقولا عنتمم م 0 عانتمالا

 رودقت 0 هد "افلا مدع ىلع لد طتاد المت هعوقوب سي

 ا . ينل ّت ىف 6 هعزقو
 1 هنع تيفخ هقلخ _:ىم 0 ىلع ىنخي ناك وأ

 ىسلبانلا لاقو

 مولا نم اودع عصا اذا ىرت كاوس ينيع الوواسي باقلاال

 ًاضيا لاقو

  مهلصوب ينعضىلع اوداج اذا هب نوملعيوأ مه يلق لست

 يح هركبلا لاقو
 يملا هبىغشي له تيفوأ ينبهو محل داأفلا مياستب ا ٌْ

 اذه اوركذي 0 ةينوعابلاو ءافولا وباو ةجحح نباو يف اصوملا اما

 مهتايعيدب يف سانجلا



 2, ”هازملا قع

 مدنالَو صنت تقطن اميف 0 يك 0

 ينو ٠ ءاحملا ظافلا ىف شمقلا بنجت نع ةرابع يف ةهازنلا

 ظفللا نع هيزنتلا اهيف نال كلذب تيمع“و هريغ نود هب ةصتخم

 يفصلا تيبوءالعلا نب ورم وبا لاق كفيلا ىنعملاو فيضعتلا
 ريرج لاق : ناي ىلا هللا

 هلوقو

 رتلول يق يقص ىلع ركحب لق ربل ىلع اثوغرب "نادلو
 ديلولا نبا لاق

 ربخلا بقي مثرظانم تنسح مهتربخ نيل مرظانم تحت

 ربويغلا_لع ينتذفنل اذا الع ناك كهجو نال اما

 مهضعبل هلثمو

 ةمالع نوسمح هيف 2 ”فيغر ىسنع يبال
 يماركلا كيقلةفح اولا" هيك 0
 *دمايقلا موي ىلا يل "فيض كاقاذ ال مث
 ”همالسلا هاا اه يلع رخالا ىلعو

 0 سر ويصل عدم يف كلج لافو

 بذكلا عراك وا ةلمطلا راف 5 ةلص نكت منا
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 لوالا لاقف نينموملا ريما رما مت ةلا> ىتج رنا م نم م +

 اهءداخو 1305 0 | هل باقرلا تا نم نيا انا

 [17 دو اقام نم دحات  ةرغاص تو مثل 3

 ا سوادا ةكداقأ ره ولعل لاكو هلكك نع تلسعأك

 لاقف تنا نمرخالل

 ادد اوف مونتيلا يراو“ , ةردق ىهذلا] زنتال يذلانبا انا

 دوعقو اذوح ”مايق 0 هران ءوض ِ يا 1 ىرت

 لاَقِف تنا نم

 رتيهاقدسا 0 تكقيبلاب ايءوقو همزعإ فوفصلا ض ماد يذلا نا :| انا

 ْ رتهات ل /| موي 2 ليخلا اذا اكييوتم هالحر "كفيت ال هاباكر

 حابصلا ميما اف ٠ برعلا مجم نم'مابا لعل لاقو هلتق نع كسماأف

 ظ اوال واف :ملاع نع فشك و مجرضحاف جاجحلا ىلا مثرما عفر

 بج" ٠ كئاج يربا ثلاثلاو لاوف نبا يناثلاو ٠ ماج نبا

 ٠ بدالا ؟دالوا اولع : هئاسلجل لاقو مهتحاصف نم جاجحلا
 ظ مهقانغا ٍتبرضل ةححاصفلا الول

 ظ 8 23 ريدلانيز يطا عيبا سا دملج

 مل تر 1 5-5 هريخ هعمج 5 ”اظأغم 0



 الر

 يساجلا لاقو

 يح ”انلامقلا طب <لتق ”ديعو ىلا يلا( راق

 كر 0 ردو كاحصلا, لف ناك يذلا سن | يبا نع ىنكف [|!

 ما ماسإلا 0

 نمهتاع 0 را ماتالك عر 6 راس

 مالكب نايتالا وه نيادضلل لمتحلا ضعبلا هامسو مايبالا

 لك >اللا نع اهدحا زيغعي ١ ثسحي ند ا نيينعم لم

 0 ف 2 3 0 0 دصقي

 ديز همم" روع 0 ف

 ةاوس هينيع تيل ءابق ديز يل طاخ

 هاجم مأ جيدما اذه فرعي قل لق 1

 سكملا وا ءاروعلا نيملا يواسن ةعيحصلا نيمنأ له دحا ملعاف ا

 ةليل فاطف ٠ هقنع برض ءاشعلا دعب هدجو نث ليللاب فوطي | |

 لاقو مهب طاحاف بارشلا راث ' مهيلعو نولياتي نايبص ةثلث دجوف ||
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 | هحرش يف ىور مك ةبجلا | مدعو ةعفنملا 0 0 2

 || لايتحالا نسح ينأتلاولح ريحاصنءهيدفا --
 ظ لذلك او ىدملا ن4 الا هظافلا ةقر 6 ءاش و

 أَ 000 لا أ فرط روجتملا ىلاداق امر .هنا...هنم :كيفكي

 ظ
0_0 7 1 

 ا 22 0

 0001 يلأمل نيركلاب ةيرخسلاو ءازيتسالاوع مكمل
 يف دعولاو ريذهتلا 0 ةراشبلاو ريقمتلا عضوم يف لالجالا

 زاسلا لاق ليبقلا اذه نم * ىفصلا تسدو د.عولا عوف

 امدلا موي ممري تابو هعسم ىلع ىويفلا تابا
 اب اوثاغي اوثيغتسي ناف مهدابكا عوجلاب تاق دقو

 | يمورلا نبا لوق ديعولا ناكم دعولا نمو

 ١ لفسا ا 2 هعفري رحاص لم ن 2 هلايف

 1 ءازتسالا عدو 2 حدملا نم هم لاقو

 لالحلا تافص نم نسحلا يف يعف ابيع ربظلا ةبدح ننظت ال
 ةالاو ىلطلا زك ىلا فو” تايدودتخ ”ىبقلا “: كاذكو
 لافنالا نر. وا لضفلا نم تئش نتا كيف ةبدح ا
 ةللاَوت 2-1 1 ور ع روط ىلع ةوبر تنأف



 ىسليانلا هنغ لاق
 رضتساف ىللتق يا قّرغ دق يح راكلا نيش نا ع

 * بيش يأ ىري وهو يرورحلا نابتع ناورح نبا كللملا دبع

 ليافلا تسلا هللا ودعا هل لإ

 ”بدبحو "مشاه نمو ورمحو  هنباو ناورم ناك ينم ”كي ناف

 ”سيبش ”نيمؤملا ريما انمو 2”بذعقو نيطبلاو ”نيصح ان

 نينموملا ريما انمو ٠ تلق امناو نينموملا ريما اي كللذك لقا مل لاقف

 || ناك اعوفرم نينمّؤملا ريما ناكولف ٠ هنع حعسو هلوق ععسف ٍبييش
 | اندو هانعم نأك ىضن اذاو نِنمؤملا ريمأ بيش نوكيف ادتبم

 بييش نينهوملا ريما أي

 تسمو وو --

 م حرا ضرعم يف ءاهحشا -

 مرر نشارعالا مخ ٠
 ا 3 1

 معمم لك نم ىذألا َنوُلمْحيَ
- 

 تيب يف كحدقلا اهنطابو حدملا اهرهاظ ةهجوم ظافلاب يتايف | ||

 هنا رهوجلا ركذب ممواف ضايع عمج ضارعالاب ديري هناف ينصلا ||
 :مهيلاظ نم .ىذالا نولمحي هلوقو كيرعتلاب نطو مج كيو أ



 الرز 3

 يري را لاقو
 ناحلا كلا. قودنتو ١ قافلف تاي فوتشف

 ينبلا ةراع لاقو

 ىئيح َّق وف وشنلا و هن راف هللمح رسل تل اق اذا كالم

 ىيك كولملا مثل هباوبا نه تجرخو هيك تع اذاو

 .نيفرطلا رادصت ىعس يفاثلا نوعتأا 21 2 لوالا ماك اذِإَو

 وعاشلا لوم

 جالف 0 سبل نإ حالف مهتلمات 6 مهتلما

 : مات وبا لاقو

 ولا هلئان رهدلا فرص رمغيو يدقا هبايحي ناك ىرثلا يف ىوث

 | نت دعب :  رم نإلا جف زتاوب .. شيلا يف ب ضاوقلانضييلاتناكدقؤ !

 ب كا |

 أ . ةيداولا لح ظ
 2 مو 0 5515 52- هو 3 هم 3 - 2 6: 9

 ملسلا لعيدنع”#مردقأت 5ك دإ ةلزتمسانلا[صخأ يدنعتنال |

 اذاف مولب هيف ذخاوي مالكب لكتملا يق أي نا يف ةبراوملا

 ظ
 || هب صاختب مالكلا هوجو نم اهجو هلقعب رضحتسا كلذ هيلع رككا
 |١ بارعالايف ريبغت وا صقن واةدايزب وا اهفيصصت واقل فيرحتب اما
 || ٠ لوالا همالك تع راككالا نم كلذب جرخيل كلذ هبشا امو [|

 || ٠ ىخا لاقيف ٠ انيس لدبت اهناف ”صخا ةلك يف فصلا لوقك |
 ||| اكرذقلا نم ةمهعلا لانلاب فحصي اهرو ةردقملا نم مردقاو |



 انللنت

 8-0 ررصلا عزها در "--

 يفت يدكحنمألإ بقا ُرئاَرَس ترظاف ير سْنع ثدحييف
 لعج ناوهريدصتلا نورخانملا هاممو ردصاأ ىلع رجلا 2

 ف نيبباشتملا وا ىنعملاو قطنلا يف نيةفتملا نيظفللا دحا ركدلا

 قاقتشالا هبش وا قاقتشالا امبعمج نييزللا وا ىنعملا نود قطنلا |!

 ضرافلا سي ريشا لاق ىمصلا ثيب هنمو نيفرطلا

 ءاحطبلا ينكحاس اي اهب ايحا روز نم له ءاحطبلا ينكاساي
 ممدحا لاقو

 ٌراسيلا اهتيطعنهىنيو ايانلا اهتيجح نم راسي
 وشملا ريدصت ىعس لوآلاوشح ىف لوالا ظمللا 0

 مات يبا كو

 ياللا لاقو

 رامضلاو ةفيذملا 4 7 دل انب يوم سعلاو يبحاصل لوقا

 رارع نم ةيشعلا دعب ا ردجت رارع ميش نم عتق

 ةليفاقلا رئثذم قنللا"لوالات طتارتلا ىف ا

 ما يبا لوقك

 امرت كضاوقلا نضيسلا ب: تارالق "زك بعاوكلا ضييبلاب "كي نمو



 الاقي

 دي مسهل را باع --

 لم.و - ا ا 6-9 5 هده ج35 سوه 1 +

 | داك ىست تعدو اوي رب . لعودملاتعلظ أط رفملا نأ

 هسفن ىلا باطخلا ناسنالا هجوينا يث هسفن ءرملا ةيتاعم

 يبنتملا لوقب هحرش ىلع دهملسا دقو

 ”هفرط ةينملا ىلتجا يذلا اناو
 مات وبا لاقو

 اهوفصبت لام نيح يسفنل لوقا
 ام" ترفظ ايندلا نه ينيبش

 ىنملا يتابضاغ يلآيللا نربللا
 يلع ريمالا لاقو

 ىعارت الو فوثحلا ءام يدر

 عايش 2 اضراب << فاق

 ”هعك ردا ةينملا باه تر

 رضرا "لكك كولملاو ينيرذ
 يلاوش ولعت مهنايا اف

 ”لتاقلا ليتقلاو للاطملا نت

 ا 2 طف تارطخ ىلا

 انان قوك ”كتيطغأ#“:وأ تبق

 ايلاولعا نورقلا لبق تبضغ اك

 _عايخ .داسا نيد فيلا

 عاقب عقف وم “لذا تامو

 يعارذ ولعت مهعاوبا الو



 رخالا لاك
 بلسلا .ةيطخلاو :نطيبلا لسبب ١ ميكلاع اوداش ىلوالا كولا ن١

 مممههلسل

 هو ركا 0 1

 8 كضاهف يب نمد نم سفن كل

 ا الأ ا تل ىقلت

 00 تملا دصقي ناوه دجلا هب دارملا لوما

 2 تيب يف ىرت 15 لزحلا جرخم دوصقملا كلذ جرخيف همذ

 ازهب ةيانك اهنال ٠ مختلاب سانلا توم رثكاو : هلوق يف هدهاشو

 هسفنل هصخن ء ءيش ذاخنا يف طرفي نم ىلع اهب

 يرمالا مالا يس لإ كاب دقو يهذلا واو
 ديد درب هقحلف

 صالخ هنم سلو يديبم أد ربنا عر هاجلاب يون لاط

 "صاصار# فوفو يو ماتيو..." طلب يتحن هيفو افدا فيك

00 
 ًِغ
 و

 مهضعب لاقو 0 ١

 مهثيداحا ساتلات رقت رشعم ىلع رهدلا انلزنا

 متيغارب انه تاكل ام مافايض وم اناكأ اق

0# > 



 ةاصفنم ةدحاولا مالكلا نم لمج يف ضارغالاو نونفلا نم الذ
 وهو يفصل تيب هنمو نزولا يف لا يوأ د 0

 5 لا 0 نع ىنغ يف

 لدرس ”ندأ لّضفن شب شه دز 5 لم ع 0 اما عل امق ! لأ لَو

 مماردلانم هيلا لمحي لت اتخكو : كانلقا دق : لقا ت تحت هل مقو

 : لما تحتو: بلح دالب يف ةعيض كانعطقا دق ٠ مطقا : تحتو
 تحتو انلعف دق لس تحتو ٠ انلعف دق لع تحنو ٠ سرف هيلا داقي

 اف هك لخ و: كانوزس لق رس ضو كاتنداةدق# ندا

 نم اًدسح هل لاقف ةلودلا فيس ةرضحب ناك يملقعلا نا ليق
 لبهف كا ًاساملك هل تلعف دقيالومايهب هل ىعا ام ىلع ىبنملا
 ةلودلا فيس كوختف هه هه هه شب شه لاق نريح هل تاق

 يجاونلا لاق ةلصب هل سماو ”ىحت ام اضيا كلو هل لاقو

 ا نيعالب عمدو ركب الب جيساو ُر الب ”يشوف
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 نع ريبعتلا هنا لاقي نا ىلوالاو را يبل رهاظل ىختقم ناف

 دعب: ةشلا وأ تاعك ام 0

 فالخ ىلع يناثلا ريبعتلا نوكي نا طرشب اهنم رخاب هنعريبعتلا

 قيرطلا اذه ريغب هنع اربعم رهاظلا ىضتقم نوكيو رهاظلا ىضتتم

 نع رابخالا ىنصلا تيب يف تافتلالاو ةفلتخم ليواقا كلذ يفو

 : هتادأتم لل لئاشا
 ريرج لوقك باطخلا ىلا ةبيغلا نم تافتلالاف

 ؛مايخلا اهتيا ثيغلا تيقس رحواط يذب مايا ناك ىتم

 باطلا ىلا ةيقلا وم تنل

 ا راكتلا ىلا ةييفلا نم تافتلالاو
 ربيجاءالاب يامر دقل ركثادحاو رهدللو يلام

 بق نبا لوقك باطخلا ىل ىلا كذا نم تانلالا
 ”روم ان 0 يقع كي هءايمص هظحلا رادا نمل ءادفلا يحور

 ةرودكلم .ككشاناو >- ةلوعشعت 2. مسيل ةريدي نإ

 تا مل كلذلو اهياع فتم ريغ هذهريغ ماسقا تافتلاللو

 اهركذ ىلع



 م١٠١

 مل ليبذتلاو ماتلا دعب لالا ىلارقتفم ىنعم ىلع دري ليقكتلا

 ٠ "لج يفصلا تيبو هدكوتو لوالا مالكلا قيقحت ريغ دفي
 يتسبلا لاق

 "ضرع ريدقتلا يف دح م ايا نمو يطعي نم نيب
 ”ضراوإ عنخ الا“ ننياو < الامس ؛ للعلا“ ادق

 هلل ا ماو مد نادال و
 يبارعالا لاقو

 .حافو جوي انقلا زوالضو““: "" مليط * هجنوب' "يذلا قلتي
 _حازملا قرط ريغدجلا قرط يلاعملا مت اذ وا اذهبف

 رخاآ لاقو

 .بيصن امهيف يلو الا معن الو سوي م ام
 ةرسلا يعرب اناو> جدا ىهدلا] وئام

 هجحجمومه

 هه تامثلالا

 0 0 ى 0

 يف درب: يقيستلاب مار ٍلْواَعَو اري لاب ار لد
َّ 

 هم هده عه#©

 مضاد تو اًزهدل 3 00

 ملكتلا نم لك نم لاقثنالا وه يكاكسلا دنع تافتلالا
 "لحما سقتقم ديبي ناك !ذاورخالا ىلإ ةيلا وا ,تءاطخلا أ

 دمالاب كليل لواطت سيلا ىرفا لوقكرخالاىلا ةنع لدعيو



 لف

 لوالا نوكي 6 يلا برت لعرشللا نوكي نا لوالا

 يفاثلل ٍيناثلاو ٠ يصل يف ددعتملا نم لواللرشنلا يف ددعتملا ْنَم

 رهاظاادبعنبا لاق ٠ يفصل تيبيف درو 5 تديلا رخا ىلا اذكهو
 اهطقل :ليلقلا يف : بر نكل 2 قمزت يفك

 نلت با نعاس ورا تعن رحب نبا نع يورا تنكو

 ناعون وهو ّيطلا بيترت ريغ ىلع رشنلا نوكي نا يناثنا برمغلاو

 يناثلاو يطلا نمرخالاو رشنلا نم لوالا نوحي نا لوالا

 وعاتتلا لوقك سيترتلا _نتوكسس د
 2 اراعا طيطتإو يعز ةناغا ”كأاحريف يباق نعظلا قئاس اي
 ”نارينو ليش اجبف يعمدمو يسفن هدر الاو "يللا اودر

 لوقك بيترثلا طلتخع ىمسيو رد 5 نوكي ال نا يناثلا عونلاو

 ينغلا دبع
 ”جارلاو نابلا بيضقو ىجدلاردب ”هتماقو ”هايحمو ”هلظطو

 م م

 م نايمذتلا دل

 مدي :] هلا يَ يل. مد لف تضم م بيلاب شيع ةذلول

 توكسلا نسحو همامت دعب همالك ملكتملا ليذي ناوه ليذتلا

 عرعأل دك تا هاللوو مالكلا نم اهلبق ام ققحت ةلمجي هيلع

 نا وه ليكتلا نيبو هني قرفلاو قيقحتلا ةدايزل لخملا.ىرحي



 طقف ةيفاقلا ىلع ةلالد اذ نوكي جشوتلا

 2: باعلا لهجح

 "ميه رطاوخ 3 يحل

 مهراوج ' رع يلعب مَ
 3 ا ا يف ةديدع ءايش ذاب ملكتلا ٍِق أي نا يف ةلباقثلا

0 

 - 0 هضرقن 1 أ هدض 1 يش 15 لباقي

 دلاو طلاب ىحصر |او راصد 2 لباق ةئاف 9 ىنصلا تب ى

 سال ا ولأ ل اق مثراوحب مرمر

 ممقلا اهدمع فويس ايانللو 0 ا هل راهنلا لاق

 ”مديو ضرالانياو ليخ كاتو انقوهو قفل نءاف جاحع اذه
 2 1070 : : 0 كة

 "مسلم وشهو رمسل اعسلا رخو جتب# وهو بن ذب ئذلا ثدحي

 5 5 فنانا خيم

 م ع ميفموعأ ميل 2 يقلون |يندحيِدِجَو ظ
 رك ذيملامجالاوا ليصفتلا لع ددعتم ركذي ناوهرشتاو فللا
 أم ريع عماسلا ناب ةّقث نيبعت ريغ نم ددعتملا نم دحاو لكك ام

 نابريضوهو ٠ هلوه ام ىلا هدري و اهنم دحاو لكل



 ليلد ةيفاقلا ةفرعم 6 ىنيدنلاو هيف عاضرالا 1

 نلا يعارلا لاق : يعطفنم ظفل اهنا ىلع

 م ١ رر متم رض ىدح تدجو 1 تاو ىصخلان زو ناف

 ىصحلا 0 ذرب ةرخافملا دار !ىرتعا ك2 أمهف ادا عماسلا ناف

 د 2 ىارو ةدللطم هدر ةيفاقلا قم

 مهضعب لاق ٠ انيزر نوكت ةيفاقلا نا

 يبرق دعب يدعبمو ربنذل ال ًاضرعماي
 يباق 0 ٍِق تناف ينبع كدهاأشت ا نأ

 0 م يلق ظفل ةيفاقلا نا مهفي هِي ينيع كدهاشت هلوق نث

 كمل دبع نب ديلولا لس هنا عاقرأا نيا يدعو كفا

 ًاعوت رايدلا فرع اهعلطم ىتلا هتديصق قدزرفلاو ريرح ةرضحب

 نع ١ نجني ٠ هلوق ىلا جتنا ىتح * اهداتعاف

 قدزرفلا لاقف داشنال 0 نش

 000 ها بلتسي هاراريرج لاقف لوقي هارت امريرجل

 داقن الا ىلا داعم ٠ اهدا اونلانم باصارقا وقيس هنا قدزرفلا

 ٠ هقور ةرب فك

 تاقو هتمحر هتبب ردص تععم ام. هللاو قدزرفلا لاقف كلذ لاف

 رفاج فلج ينارعا وهو لوقي هاسع امو ٠ ةلضعم يف قو دق

 عيشوتلا نيب .قرفلا نا ملعاو -ادسح .ةمحرلا تيلقناهزجع دشنا |إف
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 روطم# ريغ كادن نه هنال ”ككاطم لوط نم ىوذدوعولا رهز
2 

 9 ىاو اذ هولباقف اد رجم موظنملا زوج لق ديعلاف

 -#, ءارطمسالا رقت-
 6 ربل دور هد 2 هلا مس# ع

 مهيرقبيلامابذاك ف يوسَت اهلؤاطت يف ىلل ءانانأك

 مثوي رعشلا ضارغا نم ضرغ يف رعاشلا ذخاي ناوه دارطتسالا

 ىلا 6 3 م ها هريغ 0 4م 2 ًَ هيلع يدم هنأ

 اذهو مالكلا رخا هب درطتسملا نوكيف مالكلا مطقيو لوالا

 الو لوالا ىلا هيف م ال هناف صلختلا نيبو هنيب قرفلا وه

 لوطا لاق + ميلا ىلا م لب نسما مالكلا مطقي
 ”لولسو ”رماع هتار ام اذا "ةبسلتقلا ىرن ال موقل اناو

 هلوقب هيلعناك ام ىلاداع مث لولسو ىماعو حم ىلاراختفالا نم جرف
 ال اللجا هيكتور ان انلاجا تونا بحمد

 هرخآ: ظفل ىلع الاد مالكلا لوا ىنعم نوكي.ناوه جيبشوتلا

 يفصلاتيبيفىرتاكةرقفلا واةيفاقلا هنم تلع هلوا مهفوأ ثيحب
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 رعاشلا لوف كاد لثمو ثترصقو لاط

 ”كلايترطخ يآ رم دقل > !قءاساب ىدئانأ 10
 هريغأو

 اوقلح امو اوقلخ ةييناكك ريدك اوفا
 اوقزر و اوقزر مهناكف 2 حام اوقنر امو اوقزرر

 هلوقك نيعماوا |
 :ليلخلا بططا فشاكو 7 عاملا برالا 007
 "ذل اذإ 2ع ايو ف م معضل اذإ يوق ا 0

 يسلدنالا قحسا يبا لوقك نيفرح وا
 "ةيتحار ف يحور اغاو "هيلا الا هخم رفم هيا

 هيلع ىرح 0 ىلع لعفو مساكن يعو نكد نو قابطلا نا ملعاو

 هنسنلا نبأ نيدلا لاك لوقك نردتكا
 اقتيلا لوط مبلف يربص تام  افرألا ينوةش .تابحال لق

 يرتلا لاقو

 اضمح معطا تسلف اًثينه مث 2 ىضريسيل يذلاطخاسلا اهيا

 اهكراشي ميدبلا عاونا نم عونب ةقباطملا عشرت نا يضنني ٠ هيبنت
 ريغو جيبدتلاوماهبالاو ةراعتسالاو ةيروتل 5 لاو ةحبللا ف

 لاق ثيح يتلا داجا دقو : كد

 نابحطصي تالعلا ىلعاناكو هفك فيسلا قراف بيبش غرب
 2 ع

 نرامي تناو "يسبق كقيفر وفيسل تلاق سانلا باقرن 3

 رخا لاقو



 0 عدت مف هللا لو لكك تذدخ ا ىعملا يفنيضورعلا يش

 نم م ىللذو يومنلا دما نبا 2 اجلا نيضورعلا نيس د م او

 دلاؤ هععا ناف كيلوا ن ؛١ هلوق يف يفاثلا قفانخلو ةقادصلا قو

 ليلخو ليلخ نيب ىنعملا يف 00 للصخ ماودلاوهو دولا نم
 0 دال كيذا نا تنبلا ىؤوكو دلا>ودلاخ "كرو

 8 هوحرش ف ىور مك مدت مو عفنت م ١ و تبعت يف مودتو عفنتل

 ةينوعابلا تلاق

 رعاشلا ماتيبابو ٠ ليلخ 1 ع ِِ ا يل

 امو ناناجحح ناعوت تدبيلا ردص يف ربظف بييح هع“او روهشملا

 باببحو بايح 5 ليا>و ليلخ

 222 - ئابطلا روس

 نأ لَو بص ملف داقدلان ع ترصق هب يناهج او ليل لاطدق

 1 يف نيلباقتملا نينعملا نيب عماوه ةقباطملا هل لاقيو قابطلا

 وا داضتلا لباقت تاكوا ايرابتعا وا ايقيقح لباقتلا ناكءاوس |[

 نم" ايش بشي ام وا نغيابضتلا لباقتوا باجحالاو نلسلا لئاقث ||

 || ٠ هلوقك نيلعف امإإ دحاو عون نم نيظفلب قابطلا نوكيو ٠ كلذ ||



 مروج ينوديبف ”يونعم اب مل 00106 اخارذاعم ابا

 ياا روظف رخص ديرعسا ءاسنخلاوخاو : لبج هئدأ ا وباف

 ءافولاوبا لاقو *رخصو رخصو لبجو لبج نيب
 و3 3-2 - ك2 مركلا يف يئاطلا يونءللناكام يفرش اذو يئاطلا نموملا هتلعج

 الاب دا ارلاو رم ةداوطو تاتي هحرش يف لاق

 يس ابانلا لاقو هيهذم لع درا *ا دقو رفاك وهو 1 يناثلا

 رعرض ف وهو حملا تلق قم 1 ثيح سايعلا وب | ميلا قوش

 ه1 يمنا ظفل وهو ةفدارد نعم هلاو ريظملا وه ساصلا وبا هلوقف

 سانجلا لصف ٠ .ةميتيلا ءارعش نم دم نبدححاةكنانا

 دئازلا ىنعمبيمانلاو رعاشلا اذه بقل وه يذلا يمانلا نيب يونعملا |

 ومني ان ن ظ

 روظملا وهو قحصساوبا هلوق يف رخا سانج هل لصح مث

 ءارعش نم رخا رعاش بقل 'ىاصلا ٍلظفا وهو هفدارم رعكملاو

 رعاشلا اذه ىقل ءيباضلا نيب يونعملا سانجلا لصف ” ةحبرا ظ

 ف هلوقو ٠ ىوملا ىلا لام اذا وبصي ابص نم لعاف مدا يباصلاو

 أضيا لاقو هحرش يف ىور م يباصلا ميسو عرمد ||

 رمقس نمو م نم راص يرطاخو دك 3 ٍ 0 ول يمسستس ا

 وها يناثلا تييلا فرعا ال ين يناثملا عبسلاب مسقا ٠ 3 ظ



 ْ تيييف كر عملا ىلع رمصملا لدفف اهدحال ةفدارم طاقات ديو

 :| 0 هل فدارملا ظفللا 0 يد نبا ا دارا هناف يفصل

 ظ ادرك رمخ 00 دار ا ا يذلا

 | ومع ريح ءاعد ري نيل يفاعد

 يا يف يدااوقت “ ”هبلا اعرب تحرتا

 ظ ءارقلا نوم نبا يف ريو
 : : ا

 هلق ىلإ دريل نا ريع ٠ وعي رقن نوعي نبال
 ه-

2 

 كنا قيس (تت لب » تطلاق له اذا

 | ملكتلاركذي تاوهو .ةراشا سينجت يناثلا فنصلاو

 ١1" || هقدارم ناك ءاوس هيلع لدي ظفلب رخالا ىلاريشيو نيسناّكلا

 ةتان نبا لاق ٠ هع ةياك

 ا دب رع را ةلارغ انرصم ىف كنار

 ظ ”سوؤرلا عطقت هب تلق ”فيسلاقم مالا ام تلقف

 يونعملا سانجلا نع ضرعاو ةراشالا سانج يف ىلصوملا لاقو

 ظ
 يمت يونتملا اذ نع ليلا ةلثك< ١ لذع يف ناسحالا معن رفاكو

 ةلظلا وهو هفدارع ليللا رفاك ىلا راثثا فاك ظفل ك5 هنا هناف

 || || ىنعب هنال ليالا ةلظوه يذلا رفاكو ركنم ىنب رفاكنيإ سناخ

 ظ يوما لاقو ٠ ةراثالا سانج امميبف رتاس
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 اناث هلبق يذلاو ةيناثلا "نم "لوا ىلوالا ةلكلا نمرخالا فرط
 فنحالا لاق ٠ بيترتلا لع اذكهو

 ”فتح ءادعالل هنم كحرو مت بابحالل : هيف كماسح

 رعاشلا لاق : ىقفصلا تب هنمو : ضعبلا باق يناثلا برضلا

 اقيرح ما ينةيقس اقيحرا اقص نه ا كيلع يقين

 بولا سانجلا نم لوالا برضضلا ينكر دحا مقو اذا هنا ملعاو

 1 5 ساندعا رع ىب## هرخ اينرخالاو تم

 ”موأي هيف دضلاو همح 5 كوم

 ”ةورا كاذب ىلتق ةناكمارضلا روم
 موصيةالصلا دعب 0- ةليقب ىدوم

 مو قارفلا لوح رئاطب هيلا ىجو#

 مدا . 5 5 2 ٠
 موعي كاد اذار هعمد مخري قوه

 ههه6ههجهسل

 م نادل اا ,-

 ني يذنب أ مسبق اظحل لكَو

 ”ةره رفا دا عتل 0
 ٍٍى

 سييجتلا د ماكتملا رمصي ناوهو رامضا سينجت لوالا
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 ١ تولعلاو د ىطعللا سان | لتم-

0 9 2 
 ىَلأ الَو نم ىلم ام ا

 نع ا علخا فاتخاو لقفل ا لثاغ م وه لففللا نسال

 ٠ ىنصلاتيبيف دهاشلاو كلذ ريغونيونتلاو نونلاك طخ رخالا
 "قاتل ازا كيظر اح

 نق ناب“ قا كي نا. - قو افظن ةمأ ىلح بذعإ
 يفصلا لاقو

 ”نهاو ريغ عئاقولا يف سأيو ماو ريغ دئادشلا يف مزعب
 "نداه وهو ع اقل ارسل رداه مب لاك دجام ةيحتو

 *نماك توا ةيف فيسلا هييش ماك نتالل رفنذغ لكو

 نو لوقلاو هلعف يف اد حال_لاقم عيطب ال 2
 0 رهدلا كل هم راع راعلا 1 نه "يقل

 رزاق ف | دالاب قلك ن 0 راق ملعال 0 ةرشعو

 00 اتلاو؛ ءاطأب بنكي أم هب اوما دق ما ملعاو

 تاداعللا اكاعم ىلع 0

 هداك زا 0 داو “5 لغسل ىذلا وه تولقملا سانللاو

 رخالا اهدحا فلاخي و صقن الو ةدايز ريغب رخالا فورح لع

 عقب نا وهو ٠ نكفلا نلق لوالا نابرمضوهو بيترتلا يف



 4ا/

 ها ترا و فصلا سان "

 هلو 68- 2506© -ء ه- - 7 7

 . كلاب لكلا يوادب سحر ير مهاب ن مري رع كبل م
 ىرتاك ًطقنافاتخاو ا دا لئاق 1 وه نوصملا 00

 . ءايظلا نم ندا ل . 0 ١ هيف دهاشلاف : ىهصلا تس ف

 رعاشلا لاق نسحلا يف ةرازغوذ ياريزغو
 ةئتم مل سيلف اواحر ناو ةرفم محل سيلف اولح ناف

 سارف وبا لاقو

 لانملا يلاغو رانا يلام يوعري ملفيفامز ينامرأ

 ايتردوفورملا داحضأ ىف داتكر قتاام نه بهل

 ملكلا ىهصلا تكيف 2 هدهاشو طَمف فورحلا ةئيه 2 افلتخاو

 يرعملا ءالعلا وبا لاقو ٠ .يلكلاو
 رهشلانم توا ءشلا نم ا هقنور نيئيش يف ربظي نس راك

 ضرافلا نبا لاقو

 ىلبمملا نيد لتللا ليل ح + .اواطماو ودعوا" وذل
 يرادنالا نيدلا فرش لاقو

 "هريع رهدلا لهأل 0 وع كفل موي قع ينيعل

 يناجرالا لاقو
 "بيتل مارا نود ةضاخم ..  .انقلاب مايل تبت ل نا
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 0 ل اجا ع
 ملي "ل عمدلاب هن أش هاذ اك ىوهلا ءابعأ لمح هن شؤم

 اهدادعاو فورملا عاونا يف ناظفللا قفتي ناوه مالا سانجلا
 وا فيلعف وا نيعماك دحاو عون نم اناك ناف اهبيتوتو |هتئيهو

 وا لعفو مساك نيفاتفم نيعون نم اناك ناو الثامم يعم نيفرح

 يئصلا تيب 2 وهو قوتسم يبفرحو لعف وأ فرحو 3

 ٠ عمدلا ىرجن قرع مدا ينانلاو هلاح ىنعمب لوالا٠ هناشو هناث يف

 ورا نبا

 | عا دن ضيلا نماعقو.. هبا نكرت راثا ةوذللا يف دوسلل

 هفرطيفًقرح رخالا لع هينكر دحا داز ام وه فرطملا سانجلاو

 يذلا يف د ةدايزلا نال ليذلا ناإبو هنئمل قرملاوه اذهو لوالا

 ملي ل ينصلا تيب يف فر طأاو ٠ ليذلاك هل يعف هرخا يف نوكت

 مهضعب لاقو
 يراع راعشالا ىلح نمءيشب يلاب بسحت ال سابعلا ابا
 ئيراجراخالا ئرذن 0 0 ا ا عبط يلف
 يراو راودالا ىلع دنز يلف اذن راو دالا كك | اهناذا

 دعولا لطم يف 2 هريغلو

 ٍ انيدل نسح هذدعو 0 ايا يللق هاا وتدعو

 ظ انيد رحلا دنع دعولا سللا 3 دعولا فالخ نم كذيعا
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 2, قحاللاو لئيفملا سانا "
 و ا ند هوم ساو م ساس سك د00

 0 سا ذحا ةاوان م ليذلا سانا
 0 دقو 0 قيال 78 هل 2 ريخالا هفرط يف

 رفداوضصلا شو ةلانع كاتملا 0 رزمتلا تير ف تقلص نئ ا

 هريغلو |[ |||
 حتافصلاوافصلا تحن يئدرلا ديدج اهاوط مزغو مزح رم كلايف ||

 هزكغل دحأو فرح ةيكر دحا نم لدن اموه قحاللا انشا

 ةدهاشؤ رخالاو طسولاو لوالايف نوكي 7 هجر ريغنم |[

 ينادبللا لاق ٠ ”مضوو 'مضإ ٠ يفصلا ثيب يف |
 اح نم اكلآ راع هبا يق ا وه "ينعلا نا
 اك ءىش لكف ثعنق اؤاو فاك ةطيسلا قوفاه ,لك ام

 هريغلو |

 0 ُُش

 رفانكالا ةبيحر يلخل ”'ض م رالاو باقتلا نع يدوعقو
 انك قلمك هورما كلريغ "اهلهم كتلب تي ا
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 طر ام همالك علطم ىف نتجت نا مظانلا ء نجي هنا ملعاو

 حتارقلا ىلع رهو عامسألا يف عقي ام لوا هنال عماسلا هنم

 ىلع لخد نيح يلصوملا ميهربا نب قيما ىلع اوباعانأو
 ظ ابعلطمو ؛ هرصق ءانب نم غرف أم دنع ةديصق هذشناو مصتعملا

 كداراعالا انيفرمف تيلي - كانو للا كوبَغ راذاو

 روفلا ىلع رصقلا مدهب رعاو هنم ريطت مصتمملا كلذ عم ب امدنعق

 لوقي نا هن 0 ناكو
 1 لد ئاجب هيلع تعش اللا هع هلع 5ك

 عمن وه -

 --8 قولا سانيا 2

 أ

 و 2 2024

 || يدّوسَلاَدْممْمطتسا وم مدعم عمدا دوج تنك لق

 || نيتلك نم اكرم نينكرلا نم لك نوكي ناوه قفلملا سانجلا
 || جاتحي اي يلج يفصلا تيب و بكم ا نإلو هد 0 ذهو

 ظ دوج سلاجم يف دوب“ لاحم نم هيلا نيبغارلا 0 |
 ا هريغ لاقو

 ا قلما |قيدع يامالا تعلب ىضم دق 5ب اًرهد هللا يعر

 || ناعم ىلحاي ناع مالحاب انل تلوت سنا ماياو

 مهضعلو د
 همال نسبال برحلا يف لزيملنم ءهمالسب الو ونس ال تاهيه

1 
. 
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 عيدبلا مع
 ةحاصفلابادهأب 50 نيدلا يفص ريشا ةعدبت ناك

 لعاهترثا لالملا رخملا كيري ام هتلازجو ظفللا ةناصرنم اهبو

 رفس فينصت نع كلذب اًنزتج اهتايبا ىلع حرمشلا قيلعتب اهريغ
 قئارلا اهانبمو قئاشلا اهصنب يف اهو لقتس»

 م علطأا عارم

 00 0 3 2 تت

 . يذب ٠ ب ءلع مالسلا اق و

 طظفللا لهم لقتسم مالكب ةديصقلا ليتست نا يف علطملا ةعارب

 روفلا 1 ملا فاو كرا 5

 اهنلاف يل ١ عاتب ا ةزطظعساو -3 ' . مجداي 1 فيكف حايهلا راز 0

 8 يبنثملا لاقو

 ”لهاو !كننمنهوتنارترفقا ”لزانمبواقلا يف لزانمايركل

 نيدلا لاك لاقو

 ”همراكم تمع نم ركشلا ينتقيو هُئازع تحبس نمرصنلا بجوتسي
 ممضعبأو

 قلل حيباصم ايمحتاب اوحف انقلاب أهوبتطو بابقلا اوبرض
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 رساعلا لصعلا

 هماسقاو يراتلا ناكرا يف

 ةثالث خيراتلا ناكرا نأ

 ملت رن نم نيرصاعملا فدذاصت لوالا

 اههوشي وابةفلي النا طرشبديلقتلاب ةلوقنملا ثيداحالايناثلاو

 فيزتلاو فيرحتلاب ةاورلا
 001 عالاو ةديشملا | ةينبالاك ةمدقلا راث الا ثلاثلاو

 ةدهاش قطنت !ماكيتلاتاباتكلا نم اهيلع مقر ام عم دوقتلاو

 يويذدو ينيد نامسق خيراتلاو ٠ اهنوعمتم ةحص نع 3 ناساب
 يحولا ذنم يتقحلا نيدلاروما نع ثحبي يذلاوه ينيدلاف

 صاخو ماع نيئسف َُك مدقي يويندلاو 0 ىلا هب

 رمالا نم ةفئاطو كلاملاو لودلا ضعب رابخا نيب ام ماعلاف

 ةئيدمم خيرات لثم درفنم رماركذ ىلعرصتقا اموه صاخلاو
 كلذ لكأش امو كلم ةمجرتوا ةدلب وا
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 عسانا لصقعلا

 هتدئافو هعوضومو خيراتلا ةقيقح يف

 فاو لاو مالا نمرباوفلا لاوح ا نع هيف ثحبي ملع خيراتلا

 عئاقولا نم ئراوطلاو مايالا نم

 ءاملوالاو  كولملاو ءاسنالا نم .ريضاملا را هقوشر لا

 كاد ريغو ءارعشلاو ءايحلاو ءالعلاو

 هسفن ”سيقيف نيضاملا ريس لع لقاعلا عالطا هنم ةدئافلاو ظ

 زرتحيوملاصلاب يدتقيف مهاذدو مهنيد يف ملاوحاب جصتنيو مهلع |
 حاطلا وس نع

 هنال افرش اهعفراو اًردق مولعلا لجا نم نفلا اذه نا ملءاو

 في بابلالا يلوال ةرصبتو مولعلا نم نولوالا هنود امل ةركَذت
 ةرمثلا لضفب اوهذ نيذلاو ترضلاطل رخل 0

 ةرخآتملا مهفحص يف مهلبق نم نيواود اوغرفتساو ةربثعملا ةمامالاو

 لماوعلا تاكرحالو لمانالا ددع نوزواجي نوداكي ال نوليلق مث

 هس زج <



 نمابلا لصقلا

 تارظانملا يف

 نيب ةبسنلا يف نيمصخ هجوت يف نييلوصالا دنع ةرظانملا

 نودإ> نبا ةمدقم يف ءاج 0 ارد 3 نا

 ا مالكلا هجوي قينا فيلات نع ةرابع يف نرونايلا دنعو
 | رخ 1 هل رصتني مانع ةعفادملا ينرخالا د رخافي نيم

 اا ل
 طورش ةثالث ةرظانللو

 ثيحب امهتافص يف نيني أتم نيمصخ نإ عم نا لوالا

 | هبشاامو فيس اوزقلاوبابشلاو 0  امهصاوخ ربظت

 ||| :ن ٠ طحلاو هسفنل دحاو لك راصتنا يف نوكي نا يناثلاو

 ظ همصخ> ردق

 ىلع بترتو ةنسح ةغيص اهضعبب يفاهملا غاصت نا ثلاثلاو
 مكي قايس ||



 م

 اسلا لصفلا

 اءاسقاو ةياورلا يف

 1 ا”هلاط ىلاهبحاص _ءرمثمدحلا لك ق0
 اذا اهطاشن دوعو اهيلا حاورالا حايترا أهنم ضرغلاو يشيرشلا

 تا 1 ىلا ةحاصالا نم نوكي اذهو اهطاسنا دعب تضيقنا |

 2 فراس ف رال او ةحلعسلا "تككلاو عيدبلا لاكشاب ةجمدملا

 ٠ ةيلايلا ةياولاو ٠ ةيربخلا ةياورلا ٠ ماسقا ةثالث ةياورالو

 ةبئاضقلا ةياورلاو

 الب هتيثلو يرح عفاو تدرون يلا ةياوثادلا

 ةلادل نتاعلاو تاقكنلا دا اباغو عبل :امث الو يفسعت ||

 دل كا رح تا 9 0

 ةبرغتسملا ثيداحالا |[
 ةيرغ شيرداحا تدروا ام يفةلايلل رو

 ةايخملا هيكفتو لقعلا ةهزنو لابلا يورت اهنم ةدئافلاو ظ

 0 تاهرتب هيذغتف لاخلا ملاع يف حولا الاغ يقلت ْ

 بادالا ليسو قدصلا ةداج نع [[|

 ةعصاخملا تحت اعقاو ارما تور ام يف ةيئاضقلا ةياورلاو



 م/م

 سرواسلا لصقلا

 انه دوصتملاو تاماقملا ف

 00 21 هلأ ىلاتا ةسح ةياتك نع ةرابخ ةماقلا
 رردو ظافلالا ررغ عج ابلاغ اهنم دوصقملاو ةيبدا ةحكن نوت

 نع ًالضف روثنمو موظنم نم مالكلا رداونو ةغللا دراوشو نايبلا

 000017 لا لئاسرك ةيدالا قئاقرلاو ةئيدلا دئارفلا كد

 ك1 1 |غ امو ةيلملا كتحاضالاو ةكملا ظعاوملاو ةريخللا

 0 نا يغبني هنع ”يورم ا م بحاص نا ملعاو

 فورص عم بلقتيو ةدلب ىلا ةدلب نم لقنتي رومالا يف ًايضام

 [ملاظو ايضاقو انتاكو ارعاشو اببطخو هيقف ةرات فقي رهدلا
 ال 1و دوم !دئاس شتم داو اسئاب ابنغ اروي نار

 يردكسالا تملا وباو يريرحلا تاماةميف ديز وبا لعفي اك

 خيشلا تاماقم يف مازخ فرب نوميمو "يناذمحلا تاما م يف

 يجزايلا فيصان
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 اة
 بيرعتلا يف

 ناكل ةةرعأا ناسل ىلا مالكلا لقن نع ةرابع بيرعتلا

 نيرما ىلا لقنلا نسل برعملا جاتحيو متريغ |
 ظافلا تام نم نكمتتأ ةفرعم لضفو رظن بقاث لوآلا

 هيناعم صيوعو هريباعت تالكشمو ىمجمالا ناسألا

 ةيبرعلا ىلا عوضوملا جارختسا ىلع رطاخ ةنيصشملا يناثلا

 ىلع ىضتقا ةنيابتم تاغللا تناكألو ةدوجلا نم هنكما ام ةياغب

 ربياعتل ايف ةراتو ٍقاَدْلاَف اروطرطبت نا هضرغ ءافيتسال لقانلا

 ساقلالا عفر عم ةيبرعلا ةغالا ىلا هجارختسا ىّرحت ام ةقفاوملا

 نوب رعي ضعب دجويو هنم رغنيو ميلسلا قوذلا هركتي امم هتمالسو

 تذءؤولف ةضمكا' ةرانعب م رغلا ةعللا ىلا ةيحذلا تاي

 000 نأكك لكشم اهدقعنم تالحا نيمجملاو ةرحسلاب اهمهفأ

 1 نا جرفتسملا ىلع بجي اف مهغي الو مهفي ال معمل مجتا
 هبيكارت نوكت الثل اهيلا جرختسملاو اهنم جرختسملا ةغللا يف اريصب

 ٠ اهدوجو نه را ةنغ ينايملا ةيعس :

 جممههل



 مك

 ةقر نع يراعلا يداعلا مالكلاب هييشااوه جذاسلاءاشنالاف

 يفتكي هبحاص ناف ريبعتلا يف قن انلاو ظافلالا ةلازجو يناعملا

 ةلاطالاو "لاح هيف راثكألاو ةرابعلقاب مالكلا نم دوصقملا ءادأب

 رعاشلا لوق هلاكمأ نمو للمو نش
 ”دوحت نيريخلا لامب نحنو مهلا نوريخلا انياء دوي

 ا عض 000 ج يناثلا نمو هتقاشرو هقنور ا نم

 نعاشلا لوق هدهأ _

 يدنعدي نمابابفاضياكلل 5و ردي نمردب اي تيدها ام هللف
 دهشلانءيفاسل يف ىلحا كرك ذو ىنما نم ذلا يلق يف ك دوف

 ظافلالاررغويفأهللارردب هنم مالكلا ن ا يللاعلا ءاشنالاو

 3 هيباشنلا 0 تاليذتلا 0 بادهأب 3

 4 0 هدهاوش نمو هيش

 ا راب يل ناك ولو ةنه ءاملا يلىدبا نا الخأو

 اديسكل ىراناينم غرلا ىلع يناو نامز اي يدبع كناو
 ادعقم قفالا يضترت ال ةمهيو ىرثلا «ىطاو يننا ٍضاراناامو

 اددؤسوالثعاو لعو ءاكذ مهقوفيفارا ذايفود قلخلا ىرا



 هلوقو
 لزجالا ديدعلاو ةبارقلاب ال ىلعلا تلن يدنبمو ىلباذب و

 هلوقو
 انيستنا اذا:ناتسلاو يعاسح .. . يماوأ يلاو يبست اذار

- 

 2 هلوقو

 ايلاخو يمك خرلا اذهو يفيسف ليس نباوديسينا لاق نهو

 هباستنا نم بحجم الو امهب همالك متخو عرلاو فنسلاب ًادشا هنأف

 يبت اروطو هما نانسلاو هدلاو ماسحلا بي رات هناف امها

 بئاعملا هذه, رم اذا للاطلا زرتميلف هلاخ دنملاوال عرلا

 فلدخي يك ءيش ىلا ءينث نم لقتنيو ءاشنالا نونف يف نذفتبو
 لقتملا نم سفنلا ىلا ىبنشا هللا لقتتف لك نال ةياوا

 طشنا ملاطملا نوكيف دوجوملا نم بلقلا ىلع بلغا رظتنملاو هنع
 غِ يناهفصالا جرفلا وبا لاق م هنونف جفصتل قوشاو هتءارقل

 يناغالا باتك

 دراما علا
 ءاشنالا تاقبط يف

 ءاشنالاب 'ةتطيش قو القسلا ةقالث ءاشتالا تال
 ةطونم قو ايلعلاو قينالا ءاشنالاب ةطونم يثو ىطسولاو جذاسلا
 يللا ءاشنالاب
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 هةر رخل مالكب تنيلا متيو ماوعا ةعبسل لوقي نأ يبن

 ىركسلالاق مم هجو ال اع تببلا اشك كلذ نع زحعف ةدئاف

 1 مالكلا عقاوعرصببا عض نع ةراغوبسلاو

 فدلاوهيفكالفالايذلا لثم ركاردا نع ماهفالا رصاقت

 0 ردك وهو لجوزع هللاب هحودمم هيش دق رعاشلا ناف

 معا ىلع ليقثلا فسعتملا ظيلغلا مالكلا يغ ةيشحولاو

 هلوقك قوذلا ىلع هيركلا
 0010 الر دجال عورأ ١ ادي كابش يذلا عاف مع

 قرذلا لعةيعركو معلا ىلع ةايقو ةظيلغ رديج ةظفل ناف

 ةقيرطو ريبعتلا نمدحاو بولا مازتلا يق قايسلا ةدحوو

 لال .بولقلإو الالك ناهذالل ن وكت ثيحي كا نم ةدحاو

 يسعلا ةركنع لوق كلذ نمو

 ”هبناج لاماهيلالاحدلا *لسأ 2 ت.هناركي رو يسنا يفيس

 هلوقو
 اذا سلع ودب تغفر ا ير ناتكعو يمراص اللولو

 هلوقو
 ”رخم 11 انالو سبع تركذ ل يتمهو ماسملاو يفانس الواو

 هلوقو

 "عزفلا دتشا 0 ا ا

 هلوقو
 اقافر يل انك برملا يفاه يللاتق نع يحرو يفيس يلس



 ثلابثلا لصفلا

 ءاشئالا بويع ف

 وان راك راو ةنحملا يو ةعس ءاشا 0

 قايسلا ةدحوو ٠ ةيشحولاو ءوهسلاو٠ باهسالاو

 هلوقك نيغسلا قورطملا ظفللا نع ةراع ةل

 لصبلا ير ىلعكسملابلذ الصب هنم تيندا اذاو

 لصب ةظنل يف بيعلاف
 هاوقك تازابلا ةفاخضو فلانا تحس ض١
 ”لقالق <_:رباك مه لقالق 2 ىشملا لقلق يذلا "لاب تلقاقت
 مكتلاةلقلقملا لقلت ةظفل رازكت ليق نم ككر تلا

 هلوقك دوصقملاب يفاولا ريغلا رصقملا زاجتالا وه فافجلاو بطاخملاو
 ادك شاء نم قملا ل الل يق يخ شيعلاو

 يأ قلل لالظ يف معانلا شيعلا تا لوقي نا ديري هناف

 | نحل لدي سيلو لقعلا لالظ يف قاشلا شيعلا نم ريخ لهجلا
 ديعبلا ىنمملا اذه لعهمالك

 ظ للا لودعلاو دال حرش يف ةدئازلا ةلاطالا وه بابهسالاو

 ظ هلرقكو شحلا
 'عباسماعلا اذوماوعا ةتسل اهتفرعف اهلا تايا ”كشبت



 م

 ةقينالا ظافلالا نم ضراغم يف ةفيرشلا يناعملا زاربا يف ةلازحجلاو

 0 ةفيطللا

 رتايتلا ءام اهب اودقتسا ١ ربصق نهءالقالااوذخا اذا موق

 رتايفرشملا ”دحب تلاني الام اودعب ناو مهيداعا نم اهب اولان

 ظ 00 ”اذألا تاكرتشم طاقساو مالكلا لوضف فذح وه طبضلاو

 فاما ىلعويقعلا 'راتنيف يكبيف يداولا ىصح ىلع رع
 اا هلا يح تدان 4  الريلا رعقلا نم تلمح واف

 00 لام يو كلا يف كسلا نمولملا يف ةلوبسلاو
 رعاشلا 0

 ادد وا اَهَكَر كالذل ركع لزثملف فويسلا هلمانا تن

 اهضتم كولملا هارفا رد نم لزي لانس تحربالف تلاع

 لك عنصتلاو فلكتلا نم مالكلا ولخ يث ةيعبطلاو
 اواضو- قلو 58 ةبحالا مه اولزن ىلا فانكاب ”موق هلا

 اولذب مهتاحار يف هنم اؤوحامو مبمسابم ثزاحامردلا نم اوناص



 نكت ظفللا نم ةروص اهل عدت يناعملا نم ه ريع يف اع ردع

 نم ةدوخلاه اهثدامو دشر "نبا لاق < اهتيلحو ينال ١
 | كلا اًذياالو مولعلا عيمج نم دادقتسا هلولئاسرلاو بطخلا عبتل

 هس امو ءاقنا اياضوو كوالا ريسو 22- مولعلاو ةيلمعلا

 رومالا نم كلذ

 يناثلا لصفلا

 درساو شالا فراج لح صارخ
 ةبعبطلاو « ةلوهسلاو ٠ طبشلاب 17

 لالدتمالا نم 2 د نيكف ماهبالا مفاد وه حاضي الاف

 هلوقك ٠ ءافخلاو سبللا نع مالكلا هيزنتو ىنعملا :
 رذحلاو ىوملانالتاقلا -يددنعو 6 و يف! وطي لالا تع

 ”,مسلاو عمدلا نامّؤملا اهب ىولا اهب ملينا ينيع لاتغا ىركلا اذا

 سلو نسال نايبلملا يملي ا مشي دح يف ليل يموق -ضاخ وا

 ظافلالاةفاحخمو فيلاتلا فعض نم ءاشنالا ةمالس يف ةحارصلاو

 هلوقك يناعلا]

 ”كلملا دبع يب رود ٍفوبن ”نيحا”يفضرالا 00
 "ئالفلا قافآ ليللا موجب *تنيز دق ا ضرالا اونيز
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 ا 000 0 ىلع لمتشا دقتنيبلا اذه نا : ريثالا نبا لاق

 |[ ضانم لك هذه ناف كلذ ريغو عضاوتو ةفعو ةعاجيشو ةحامس |

 || || زاجيالا هيف ام كاردا نا مولعملا نمو اسامح فلا

 اذهو ةريثك تالمتحم هظفاي نعضتن ذا ًايض كدكي رضقلاب |

 لاق ذا هذخا نسحاف ماتوبا هذخا دقو ليبقلاكلذ نم تييلا |
 أ .لظن مل رقمولظم نم تبجمت 2 اهفاصتا ابلاط كسفن تلشو ١

 || || قاشم ىلع اهتهركأ كنا اهفاصنا بلاط كسنن تللغ ةلوق ىنسوأأ
 | ]م دق كلف اهايا كلظ عمو ٠ ٍلظ كلذو 31

 : هلوق كلذكو ليج 05 ع هناا سا املا ل

 || كدلظ نال املظ امواهتلظ كنا ين ملت م 0
 ا

 0 ليمج وه ام ىلا ىذا دق اهايأ |

]1 
|| 
0 

||! 

 ثا بابا
 ءاشنالا ملع يف ا

 لوالا مصقلا ا

 هيا هئدابمو ءاشنالا لع ةيهام يف ا

 ٠ عم اهغيلاتو يفاعملا طابنتسا اهب فرعي ةعانص ءاشنالا مع ||
 (|[| نا دارا اذا ناسنالا نال لاخلا ىضتقم قباطي ناب ع ريعا |
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 رشاعلا لصغلا
 يئايملا دقنلا يف

 يصاب ةيد الا ىلاتلادقمت نع راع وه ناس
 اهبئاوشو اهطلاغم ىلع ةلالدللو اهبارغو اهتساحم نال داع

 ٠«نايبلاو بترتلاو زاجيالا ةنيابتم ءايشا ةنثالث دقنللو

 ايتاو اهماسقانيودتو ةداملارابتخا نسح نع ثحلا وه زاج الاف

 م 2 و اهيناعم

 هه تناك 7:18:

 يف اهغارفاو 0 قافتاو 3 ل مالت ||
 دحاو للاق

 دعنا ثحما ناوه ناكل"

 0 ايكبس نيس ظافلألا اولا ١
 اهلاذتباو اهتبوذعو اهراكتباو يناعلا صاوخ رع ؟

 اهرانخا هقوابك 0

 ةيظفللاوةبونعملا نايبلا بو لو
 تانسحملا يقابو ّيونعملاو يظفللا عيدبلا لاكشا نع

 0 تيد دقن كلذ لاثم : ةقمتلا ١١|

 ”ليبس ءانثلا ندح ىلا سلف اهي سفنلا ىلع لمحي ملوه ناو |||
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 دلل 3 0115 ندفلا حر كلوتك كلذ رخو ةعادتلاو

 : ةديعبو ةبيرق : نابرعض ةفص اهب بولطملا ةيانكلاو : مركلاوا

 ف كلوقك ةطساو نودب بولطملا ىلا اهنم لقتني ام ةبيرقلاف
 ىلا هنم لقتني نيديلا طبس انلوق ناف نيديلا طبس لجر : مركلا

 اهنم لقتني يتلا ةيفخلا ةيانكلا يف ةديعبلاو ةطساو نودب حامسلا

 "1 دانرلا وك فايصملا ف كلوقكا ةطساوب# بولطللا ىلا
 ختابطلا ةرثك ىلع لدت راك اكو داك ةرثك ىلع لدت دامرلا

 لدت فايضالا ةرثكو فايضالا ةرثك ىلع لدت ئابطلا ةرثكو

 ال رءا تانثا يأ <ةسن اب, بولطملا ةيانكلا كلانلا

 رعاشلا لوتك ٠ هتعدم
 رجرشحلا نباىلعتب رض ةبقيف ىدنلاو ةحامسلاو ةؤرألا نا

 لب ميكلاو ةورملاب صنم جرشحلا نبا . نا هلوق يف حري مل هنأف

 0 سلا 0 اكلا ىلا ١ لدع

 ةسنلاود ع نركوردن ةليعالا 00 ةيانكلا ن نأ م

 أم معلا نسح 0 00 1

 هملعب لمعي نم ملعلا ةعفنم ةلةنع ةيانك لمعلاب انورقم ناك
 ههجمووهسل



 ا

 هلاك ةأري نا ًانظنازوع هنا م : هرادتقاو هتهازنو ةتطلس تا

 ربظلا يوقو ليذلا رهاط كلذكو هانعم ةقيقح لع ديلا لي واط

 يككسلاو ينازتغتلا لاق م
 ز.زعاو كفقللا نس وه ةيانكلا هيلا دوضقملا ضرغلاو ظ 0

 ًاقوضومنوكيدقةيانكلاب تولطملاو' نيعماسلا لع ماهبالاوم اللا ظ ظ
| 

 | لك ىلع مالكلا طسب يق يسو ةبسن نوكي دقو ًةفص نركي دقو |
 ليضفتلاب كاد ظ

 0 احلا ١ ضولا
 ةياتكلا ماسقا يف

 ماسقا ةثالث ةيانكلإ

 ويك فوصوم اب تيولطلا ةلاتحلا
 00 عماج نيتعاطلاو رمدخم "ضيا لكن نير اهلا 0

 || عسجت ينا 5 ىو بواقلا نايات ل ا

 درك ماسلا "1: هم بولطلا يناثلا ناغضالا اهب (

 | انثش ناو زاحملا بناج ىلع اهانلمح انئش اذا اناف ةيانكلا يف مكللا يرجي
 قحلي الئل امهنيب عماجلا فصولا نم دب ال هنا'الا ٠ ةقيقحلا ىلع اهانلمح |
 0 داجنلا ليوط ود ٠.مهوق.كلذ لاثم اهنه سيل ام ةيانكلاب
 ا ةماقلا ليوط هنا هب نونعي ندهلا أ
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 ”مفتت ال .ةميق لك تبفلا ٠ اهرافظا تبشنا ةينملا اذاو

 ركَذف سفنالا لايتغا يف عبسلاب ةينملا هسفن يف هبش رعاشلا ناف

 عبسلاب ةينملا هييشتف مب هبشملاوهو عبسلا كرتو هبشملا ٍيقثو ةينملا
 | ةراعتسالاهل لاقي ةسلل راغظالا تانثاو ةيانكلاب ةراععسالاهل لاقي

 ةليختلا ٠

 كش ل

 ا

 ةراعكلا هيف يف
 0( ج

 ًاضيادتدارا زاوج مم هانعم مزال هب الار لكل ىف ةياكلا
- 

 اا اور طل رق ليذلا رفاظ دنلا ليوط: كلوفك

 0001 110 157 رشا تدنك "لافي رتتلاا نحب ةياتكلا "09
 رتاسلا ىلع ةلاد نوكتف ةقيقحلاب زاجلا اهيف رتسي يتلا ظافلالا يف 5 اذه
 | ًالوا مهفت ةقيقملا نال زاحلا وه اهيف روتسملانا كلذو ٠ اهم روتسملاو
 ْ | اماو ٠ ةيعضو اهيلع ظفللا ةلالد نال ٠ زاحملا لبق اهيلا مهفلا عراستي ذا
 اذهبو ةركفلاو رظنلاب مهفي امناو ةقيقملا مهف دعب نم مهغي هناف زاحملا

 | نم ةذوجأم اهنا ينور اذه ريغب |ةيانكلا: ثلكوات دقو ةقيقحلاب روتسم وهو
 || هلو هللادبع هعما الجر انيدان اذا اًناف : نالفوبا : اهيف لاقي ىتلا ةينكلا
 ا هللا دبع اي انلوق لثم كلذ يراك فسوي ابا اي انلقو فسوي هع” دلو

 أ كلذكو هيلع عقاو ايهالكو كاذب هانيدان انئش ناو اذهب هانيدان انئش ناف
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 رايتخالاولاديتسالل ءارتشالا راعتسا هناف٠ ٠ ٠ ةلالضلا اولدعسا

 ةراجتاو ميرلا نم ءارتشالا ١

 هلوق يف اك ميشرتلا عم عمتجي دق ا نا ملعاو

 000 راض تايتنك حالسلا كاش دساىدل

 هل ناعما قشساع 1 لسابلا لجرال دسالا راعتسا هناف

 وهو هنم راعثسملا ساني أمو ديرحنلا وهو حالسلا يأ هلوق وهو

 جترتلاوهو مقل مل هرافظا دبل هل هلوق

 جابي لما
 ةيايبختلا ةراعتسالاو ةيانكلاب ةراعتسالا يف
 نمر ذيةراعتسالا نأ مالكلا نم كيا ماع

 هنا ريغ هب اببشم لصالا يف ناكام وهو راعتسملا ظفللا اهناكرا

 هيبشتلا ىلع الوادم هل راعتسملا كرتيف كحلا ك كالذ فلاخن دق

 هب هبشثملا مزاول رم هبشلل ءي يش تابثاب ملكمملا سفن يف رعجلا

 كلد ثاثاو ةيانكلاب ةراعتسا سفنلا ين رعمملا هيشتلا ىسف

 يلذحلا ٍبيذ يبا لوك ةيلييخت ةراعتسا مزاللا

 عئاقولا يف هي ىبر نم فذقملاو هسبال يا حالسلا يككش هلوق (1)
 1 رفاظالا ميلقلو هيفنك نيب نك ارامل إلا كغ ديالاوركا راغلاو
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 اراض يا لعملادب ع 9 الوا نهذلا ىلا هلاصياو ىق حاضيا

 يف ةراعتسالا نوكحتف ةلالدإل قطنلا ةراعتسال اعبت لدل قطن |

 ناللف دقر ٠ كلوق كلد لثمو 0 ةيعبت لعفلا يفو ةيلصا ردصملا

 تالادقر راعتسي مث لوا داقرلاب ثوملا هيبشت ردقيف تام هنا ىنعم

 "00 وة اصاردتمملا ةزاعتسان وكف: تولل داقرلا ةراعتسالاعسا

 كاذ ىلا هتاف ٠ احل ةبعبت لعفلا

 سوابسلا لصعلا

 ظ ةحشرملاو ةدّرجْملاو ةقلطملا ةراعتسالا يف

 || راعتسملا تالي ءىشب نرتقن ال ىتلا يف ةقلطملا ةراعتسالا

 |0117 !ياقالمو يا اهان امو ءاننلاو وك هس راسا واهل

 أ راعتسملا اهو نيفرطلادحا بساني اماَيش ركذي مو ةماقالل ءانبلا
 ءانلاوهو' هتمراعتتملاو ةماقالا وهو.دل ١١

 001 ا اع نرتقا نقلا يف ةدّرملا ةزامتسالاو

 بساني امم لابنلاب يمرلا ركذ نا لابنلا يدرب ادسا 0 وحن

 ظ عاجشلا لجرلا وهو هل راعتسملا
 ||| هنم راعتسملا يساني اب نرتقل ىتلا يف ةحشرملا ةراعتسالاو ْ

 يا مهت راجت تحير اف ىدملاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوا وحن :



 سماح ليضع ١

 راعتسملا ظفللا رابتعاب ةراعتسالا يف

 لوالا برضلا ٠ ناب مض راعتسملا ظقللا رابتعاب ةراعتسالا

 !رامتسملا ظقللا هيف نك اماوه ىلضالاف سن قالو

 ني ىلع هدا للا كن لطلتبشال

 لجرلل ريعتسا اذ 0 ١ نم فصو رابتعا ريغ نم |[

 برضا ريعتسا اذ لتقلاك ”ىنملسنج مسا ظفللان وا عاجلا

 ناعم ء مسا رداصملا 6 لتقو نيعمس !نس اند

 تاوذ ءامساال ||

 ىنمملوا تاذل سنج مسا ظفللا هيف سيل يذلاوه ّيعتلاو ||
 ةهبشم ةفصو لوعفم ممساو لعاف ممانم هنم قتشي امو لعفلاك أ ||

 ليضفت لعفاو
 اذاف ردصملا ىنعلا ثم هئم قتشي امو نوم

 اعتسملا نمر دصملا ىنمل هيبشتلا ردقي ًالمف راعتسملا ظفللا ناك أ
 لقا راسي مكردصملا الّوا راعتسيف راعتسملا نم ردصملا ىنعب هل ||
 لاملا تلد يلاازكب لاخلا تظن كالوقك ردصملا ةراهشسالا هلا ||

 يف قطانلا قطنب يلا قطنلاب لاحلا ةلالد هيبشت' ردقيفااذك ىلع
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 | ستلاك لاينر. دينرتت قناو اسمع ا كلوقك يلع هضعب و
 00111 كلا دعم رادعبلا# نأهلا ةهاثنو ةفلطلا ند يف أ[

 ةعلطلا نسح وهو يسح هضعب عماجلاو 0 امو نآسنالا هل

 ناشلا ةهاب وهو ىلَقع هضعبو

 نم نا : وحن يلقح عماجلاو نييلقع نافرطلا نوكيي نا عبارلا
 نايلقع اهو ةغالبلا هل راعتسملاوةفارعلا هنم راعتسملاف ارسل ناببلا

 يةعوهو بارغالا امهعماجو

 لاو قدح اهدحا نيفلتغ# ناؤرطلا نوكي نا ا

 راعتسملاف ىده يا هب رنم رون ع وهفوحن ىلإ لع مالاو

 لصوتلا عماجلاو يلمع وهو ئدملا هناحلاو م7

 ًاضيا يلع وهو ةبوزلبلل ىلا

 وهوهل راعتسملا يسحلاو 1 اطل نا:سداسلا

 يف ك انام ءاملا ىنط لا : وحن يلقع عماجلاو هلبق ام سكع

 ريكتلا هنم راعتسملاو يسح وهو ءال 55 هل راعتسملاف ةيراجلا
 : نايلقع اهو طرغملا ءالعتسالا عماجلاو
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 هلوق رعاشلا ىلع مهضعب ئ

 يح :كناوزل رخو 6 ايفو, .!ااىوسا كيضدا لا اب

 ليس وهو نيعلا داوس اذهو ترص كلانا ان

 لاحب وعو ةلايس اناولا عومدلا ل
 ب +366 وهعه

 عمال
 عماجلاو 0 ابتعاب ةراعتسالا يف

 مدقل ا حاضياوهو

 فرط 00 ,ابتعاب ةراعتسالا

 موي وحن ًايسح عماجلاو نيفرطلا نم لك نوكي نا لوالا
 ابا وولالام اتقدنم راعتسملا نافزاخدب ءامسلايتأت

 قيعلا يف دبلتلاو داوسلا نم ةروظنملا ةئلا عماجلاو

 بتكو حن ”يلقع عماجلاو نيبّسح نافرطلا نوكي نا يناثلا

 مسرلا هنم راعتسملاف مكبولق يف هع“ر يا فتناوالا مكبولق يف

 مسرلا ن نا ثيحريرقتلا عم انفو ناسي اهو ةيانكلا هل راعشسملاو

 يلقع وهو ةباتكلل ٌريرقت

 يسح هضعب عماجلاو نرييسح نافرطلا نوكي نا ثلاثلا
 هبشلا هجو عماجلاب و هل راعتسملاو هنم راعتسملا نيفرطلاب دارملا (1)

00 
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 هشلل 4 يامل 1 اريعت نا كلوواةنلا لوقا رك > يلع عم

 الو مماخجلاو را 0 هاا عسا 0 ةثالث 000 هيلع هب :نكلاو

 ”ناكرا كتناخ نا نكرلا هناف 1 هلل 5 4 كك هلا

 هلوقل "لو لوقعملا راغتسإ ةزاعتساللا فو

 احامسلا ايحاو لخيلا لق رمامإ يف انل قحلا عج

 رخالا لوقكو
 داّدز لك مهيلعطا> ناكام اهب دقن رتايمذط_مهمرقن

 هاوقك سوسحل !' سوسحملا وا
 ب 010 زك ربغق نم 0 ع كا "يدنا س فق تزر ا 1

 را ! اكرام نط نرخ وما لرعت
 ه2

 يف طار ذأ ا 0 | ملعاو

 باع كِلدَلَو .رجتسا الع ةلاحاللا نا اف فر ةغلامملا

 لك ىلغ هقالطا نوكيل الغم عاجشلاك هبشملاو هب هبشملا نم نم م 0
 ا نارا داو نا

 قلطت مل اهنال يوغا ال يلقع رما يف فرصت يلقع زاح اهنا لاق. نمو 1|
 لعج اذا هنا ثيح هب هبشملا سنج يف هلوخد ءاعدا دعب الا هبشملا لع [|

 هل تعضو اميف ذئنيح اهلاعتسا ناك دسالا دارفا نم | درف عاجمتلا لجرلا

 سا ريبك نيبهذملا الك ىلع فقوثي الو
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 ا - ديارلا مي 0 ناس نم ن 1

 نوكيال قيرغتلاو مهنم دحا نيب قرقت ال ملوقكو أ" نع
 لجرلل نولوقي كاذكو مم قرعن 0 دقنلاو نينثا نيب الا

 نولوقي كولملاو ةداسلاو يرما يف اورظنا ريبكلا كلملاو م
 انرم | اناو اناعف نحن

 0 ا دو عمجاب نايتالا ا مهنلس نمو

 كالذكو مارجلا دحيسملا اودارا امو هانم نال ناكا أي

 رعاشلا لوق كلذ نمو دحاو بطاخملاو كلذ العفا نولوقي
 يقئلن نيحملا ايحي نم نحن امل قرفتلا كشو لبق يناعتدو افق

 ١ دحاو ملكتملاو دحاو بطاخحلا ناف

 اي ةكرشلا طفل ىلا فلل ين ىف لقت يف ةراعتسالا

 ةراعتسالا ةقيقح يف اوفلتخا دق نيينايبلا نا لعا (1)
 0 !اياع ب ل ةناياللا ضعب بهذ

 ةبباشملا هقالعل 00 ناريعافسلو اهخدألا الل لمعتسا يوغل زاجم

 أ قلل 06 كلوق' يف ةةلغم دسالاكْه: راعتسالا نا كلذ ىلع ليلدلاو ظ

 الو لجرلا يا ه_.ثملا ال صوصخملا دسالا يا هب هبشلل ةعوضوم يمري |||
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 فيلا لح يثو ةبظ عمج تابظلا نال ءدرجلا

 | مهناذا يف مهعباصا نولعج وحن لكلا مسأب ءزجلاةيل وا

 'عديلف وحن هلحم مسأب ءيشلا ةيمستب نوكت مازتلالا ةقالعو

 هيدان لها يا هيدان

 | يطحلا وحن صاخلاب ماعلاو ماعلاب صاخلا ةسيمس' وا

 ريطلا وحنو فويسااو حامرلا :رم سنج لكل ناودنهلاو

 ٠ هدحو يزابلل

 || ىلا يا مهسوفت ىلا اوعجروحن هلءاف مساب هينثا ةيعنلوا
 ظ ةكحلاو دشراللءاف يغ سفنلا نال ممدشر

 و عبي يل يرش .ومغ دوهفم سلب هينتلا ةيبتولا ١
 رجا ةووس 0

 يا اتابن ءامسلا ترطماوخت ٠ هببسم مساب ءيمتلا ةيمست وا

 هنع ايبسم تابنلا نوكل اثيغ
 اا العر كلوت هي مساب ءينلا ةيعست وا

 ثمعغلا هبلس يذلا

 قدص ناسلب ينركذا كلوقك هنلآ ساب ءيشلاةيمستوا |

 ا 0 نال قدص مالكب ب ياا



 احلا لدقلا

 لسرملا زاجلا يف

 ل كارقك ةياشملا ريغ هتقالغ تناكامره لس 0

 هممن يا١٠ يدنع هيدايا

 لمعتساف صوصخحلا وضعلل ةغالا يف عضو دق ديلا ظفل ناذ
 لصت ةمعنلا نوكل ةمعنال ردصم وضعلانال ١امبنب ةقالعإ ةمعنلل

 زاجلا ةقالعو يطويسلاو يبلاجرجلا لاق مدن معنملالا

 ازتل 00 لسانم 000 .ىصنلا 0 مّ 0 لسرلا

 0 تابظلا ريغ 0 نال 0 5 لو 2 6

 مساب 0 ةيست باب ن مادو فوسلا تابلغلاب داراهناف

 | نم هيف 0 1 عوضول: مسأ وه زاجل ذا 4 7 هءوضوم ةقيقح نع الا

 0 ٠اهريغ ىلا ةقيقملا نم ظافلالا لقتل كلذ لفت نكد لآ 2

 كلذكت ةيزاجلا . هتلاح ىلا اهنع لقن ةقيقح نم هل دب ال زاجم لك ناك

 ال 8 ءانالا ند ناف 5 زا 4 ند نا ةقيقح لك ةرورمضلا نه نسل

 1 قرفلل ال تاوذلا نيد قرفلل تعضو انال مالعالا 2 هل زا

 ةققحلا قْلا قيرط ىلع ا لمحي نإ زوي مالك كيلع درو اذاو تافصلا

 ع يف هانعمل ةيزم ال ناك ناف رظناف هظفا فالثخاب زاجما قيرط ىلعو

 2 امال 0 رح ىلع اللا لمي نا ععبني الف قاجلا قو رط ىلع

 ةدئافل الا عرفلا ىلا لصالا نع لدعي الو عرفلا وه زاجناو لصالا



0 

 نم ىنعم هيشّلا ناف اقرف زاهلاو هييشتلا نيب نا ملعاو

 .:رع ظفللا لقت هيف سيلف اعضو هيلع ”لدت ظافلا هلو يناعملا

 نم هل دب الو ةنيرقب الا هتلالد نوكت الف زاجلا فالخب هعوضوم
 هل عوضوملا ىملاو هيف لمعتسملا ىنملا نيب ةقالع

 م60 وه#

 ةقيقللاب تسلو يفاعملا ىلع اهتلالد يف ظافلالا ةقيقح يغ ةيوغللا ةقيقحلا

 ظفالا ةلالد يش اذا ةيظفللا ةقيقحلاف هنيعو 0 ءيشلا تاذ ين ينلا

 اطدللا رع ملا "لقت وه زاجناو ةغالاا لصا يف هل و ىنعملا ىلع

 ىلا رقتفت اهلك تاقولخلا نا كلذ ريرقثو ٠ هريغ رخا ظفل ىلا هل عوضوملا

 سانلانيب مهافتلا لجا نم مممساب اهنم ةلك ف رعيل الع اهب لدتسي ةايمأ

 ةقيقح وه 0 ملا ءازاب عوضوملا مس الاف. امنم 2 ةرورض 6

 هب اندرا نع انك اذا انآ كلذ 0 اا راه راع للا لقت ؛ "تاه هل

 عضو هنال ةقيقح هل مسالا اذهو ٠ ءوضلاريثكلا ميظعلا 1 اذه
 يذلا عيتجملا ميظعلا ءاملا اذه هب اندرا رجب انلق 000 هئازاب

 لل نيكل انلهئاذافإ .هئازان عضو هنال ةقيقح هل مالا اذهو . علم همعط

 انلقن اذا كلذكو . ةقيقح ال ازاجم كلذدل ناك ةراعتسا نسحلا هجولا

 نيب قرفلاو ةقيقح ال ازاجم هل. كلذ ناك ةراعتسا داوملا لجرلا ىلارحيلا

 1 يف موملا ىلع ةيراج ةقيقملا ناوه ةقيقملاو زاجل

 حصي ال هنال ٠ ةيرقلا لاسا فالخب ع يذ لك ىلع قدص ملاع نالف

 حصي نمم مهنال ةيرقلا لها دارا ذا ضعب نود تاداملا ضعب يف الا

 تازقلا وا خللا لاتا لاقي نا زوي الو مهنع لاّوسلا

 زاجل كاع نط نا حصي مل هنال ةقيقح ةح هل زاجم لك نا لعاو



 ل6

 ظ هلوقك هّبشملا ىلا هب هبشملا ةفاضاي اماو هرم يا أ

 آل ءالا نريجل ىلع ليصالا بهذ ىرج دقو نوصغلاب ثيعت حيرلاو

 نيفللاك ءأم ىلع بهذلاك ليصا يا ا

 ةعاقلا لوق هيشنلا سا نمو

 اككاس افرغو امد نايراتي ”ةناثبو تاتا يراك 2

 ايراغمو ًاقراشم :دالثلا  ىقشي "  ةتيار ةتفتلا ثيح سيرد

 ابرقاث اون كينيع ىلا يعدهم : . اهدوضوعادنلا دك يتلا

 اهيئالم  ديعبلا ,تيعيي و ) دوج , :١ !نهاؤعم فني نقلا كفرنعي رثلاللا

 يئاثابابلا

 لالا لصعلا ا

 زاجملاو .ةقيقملا يف

 || هب حالطصا يف هل ا ظفللا يث ةقيقحلا

 ادا طاختلا ل
 سرتفملا ناو اهب ديرأ اذا

| 

 ا هيلا ةلالدإل عضو ىنعم ةقيقح نع ظفللا لقن وه الو ظ

 ظ '" عاجتشلا لجرا لمعتسا اذا دسالاك رخا ”ىنعم ىلا لصالا يف
 ١ بهذو٠ ةيف زاج ال ةقيقح هلك مالكلا نا ىلا موق بهذ 0

 ا نآل' دسأف نيبهذملا نيذه الكو٠ ٠ءهيف هقم .ةح ال زاج هلك هنا ىلا نورخ

 ظ

0 
 ظ
 ا
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 | ا
1 
' 

 ا
 ١
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 ملظم 0 ع يف رادنلل 0

 0 نع تل 7 بكرملا هيبشت نوكي دقو

 ٠ رحالا فرطلا لرم هلباقي أ هيفرط دحا ءازحا نم ءزح

 را كلالوقك

 اناارا طاب لع نرشت رد ب اعمار مولا , ها 0

 نسح 0 0 طاسب ءايدلا هيمشلو رردلاب موحنلا 4 شا ناف

 بواقلا ال ىلإ ةمط اكن يذلا هيشنلا ١ نم كلد نيانكل

 شو ءاعبلا 0 0 0 0 عولط نم امتو ارورس

 ”ةعئرلا 0 2 000 .يرتقلاو خيرملا مناك

 "ريع همادق تحجرسأ لق موعد نع ليللاب 0

 ءيش كلذ يف نكحي مل زوعد نع فرصن.» 2 رأا ليقول هناف

 نسحلا م

 نماشلا لصفاا

 هتادا رابتعاب هيشتلا يف

 ةاداللا هيف كت د اموهو لسرم اما ادا رابتعاب هيبشنلا

 باويسلا * 0 ق كلوتكك هلك اما همم كيف ل اموهو د اماو



 هلوق هبشلا هجو يف اهنم مت 4 2 :أ ماهيا هب 2 هلا

 5 نيح ةفيلخلا هحو هن ع 00 ادب و ٠

 هب 55 07 همه "5 داع كلذكم نأ

 اس +طجمهوهجسل

 هيي املا علا
 هبف رط رابتعاب هييدنلا ِق

 نوكي هفرطرابتعاب هيشنلا

 ةميلزالا همفشك نافلطم اما زو ءدورجنتماوشلا ١١00

 هك ناديقم ؤا' ةيدمرسلاب

 َتِيِقاَوُتلا 0 ىلع ضايزلا نيب انتو وهز هب ذروزالو

 0 كارطا يق زانلا.عزئلوا شبيب ضاق قالا

 كالذ ريغب وا لاحلاب وا:ةفاضالاب وا فصولاب نوكي ديتيقتلاف |[

 | «قاظم ىخالاو ديقم [هدحا ىا ةريلتع ناك ا

 رغثلا هيشتو كلاب . قاتلا تاريخا هينتك 00

 دضنملا هلؤلاب |
 قع لك نورك نا كك ككزأا أ ةيبشل يف بجي هنا ملعاو

 رغاتتلا لوقك زوها ةدغ نم ةاصاخ هنيه هب ةبشملاو هشلا ا

 هبكارك ىوابم ليل انقايساو اةشوألرت قوف مقتلا دانا



 ها

 هنبب قبب ل هنا ص 050000 ١ لوقي نا دار ارا هناف

 || لدي تييلاف هسفنب اسنجو هسارب .الصا راص ىلب ةهباشم مهنيبو
 |, ةييبش كلاح نا يا ا

 || هيبشتلاوا ينعضلا هيشتلا هل لاقي كلذ لثم ناك امو كسلا احب

 هلوقك هنيجهو هحيبقلا 5
 ”هطلت زوج ذا هما 011! قاكف (بلخ ر اغا اذأو

 || نايوتسي رومالا نم سما يف نوئيش نيب عمجا ديرأ اذا كا
 الأ رخالاورمالا كالذ يف اصقان اهدحا نوك نا دصق ريغ نم ةبف
 || هينتلا كرت نييحالاف .دجوت ل ماريدايزلا تبدجو هاوس اًدئاز

 حبجرت نود نيئيشلا ديب هبشلا هجو يف يوابتلاب وكلا لا

 هبشلا هجو ينرخالا ىلع اهدحا
 ملفا لوك
 كت يع سأكلا يف املتمنف  يتءادمو ىرج ذا يعمد ةباشت
 لا تنك ربع نم ما يلوفح 3 رجخخابا ىلا 1 هللاوف

 وهو ةيدلا هحو يفر 7 يواسنلا ر ءاشلا دقنعا الف

 0 ا يف دئان اهدجا في ع ةياراقو |



 ل

 رهظملا هيشنلا نم علبا ة ةادالا رع هلا هييشتلا نا لع

 ريغ نا هلا لون غلب اع ةادالا

 تلك يلدا ةديز تاق اذآ كنا : هاياوط نوكش ءاذا
 دجوامنلوك اًماو٠ هيشتلاةادا راهظازيغ مادا ل

 هنم هييشتلا ةادا فذحلف

 نراسلا لصقلا

 هييْدَنلا نم دوصقملا ضرغلا يف

 وهو هبشملا ىلا ىلغالا يف دوعي هيبتا نم دوصقملا ضرغلا

 ديشلاك واح رثلا اذه كلوقك هلاخ نايل انا

 الاثم كاوقك هنأش ةيوقلو عماسلا سفن يف لاحربرقتل ؟
 هلوقكو ءاملا تاهتص لع ضباقلاك نالف

 ردي ال اهرسك ةجاجنلا لثم اهدو رفات اذا. يولشلا لإ

 ا كد اروع حاحا انك ترم 2 هنأف

 شن رالا ساهل 0 5

 ةعقب يف رعاشلا لوقكا 0

 روم رلخ قوف عمد لاج م 2 اهتان»و كيح هاملا بابح لوحي

 رغاشلا 1 نايل

 لازغلا مد ضعب كدسسملا ناف مهم تدان مانالا قفت ناف
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 0007 وقر ضرالا كس ندبلا ناكل يئا ضرالا
 كال للا ناكارل يل كاش كف

2 
 هيبشتلا ةادا 2

 م ٠

 هيشأ اموريظنو همشو لثمو َن 5 كولا 2 هيشنلا ادا

 تا 0 20
 هوك د تر 0 ٍشو

 ريمح_ يف هبت غباوسلا تحت ةهناك عاطملا كاملا 5م 31

 3 ةبع ةنح ديبلا  يرقبع ف مهناكسينالا نارحهب اوسنا

 2 ف مهليخ كباتس ين اع سودا عطق ىلع اوسشمو

 رجا يف نوئافس نهناكف مهبابق ءامدلا ينس ”لظنو

 هلوتك ةيردح ارراجو
 ا 5 را داقاب اذاو ب ارح ناك ىدنلل زتها اًذاو
 البو ناكت لحما ضرالا اذاو سعت ناكت لا ضرالا اذاو

 اًدسا اًديز_تلع كلوقك ةادالا نع يتغي ”لعف ركذي دقو

 ةلالدلا نم معلا يف امل ةيوق ةهباشم ههباشي نا تدرا اذا

 اذا رحب اديز تبسح كلوقكو ٠ هنقيتو هيشتلا ققحت لع
 نود نظلا ىلع ةلالدلا نم نابسملا يف امل هيبشتلا دعب تدرا
 ل
 هيف قيقحتلا
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 لجرلاك و حدعت م نم ههحو عزنا أم لينقلاف ليث رتغ 01

 ليتك 00 بي رغلا ديعياوه ه اذهوندمع الب 0 6 ناويخادلا

 مسا كارتكاهن ل صقت آل ناك لب ددعتم نم ههحو عزاني مام

 هيف ركذي ال ام لمحملاف : ًالصفم وا المت اما نوكيو فدصلاك
 0 (: ذفانلا مهسلاك ناسللا كاوقك هيشنلا هحو

 جيصفلا مالكلا ٠ وحن هيبشتلا هجو هيف ركذ ام لصفملاو
 هتوالح ف ديفتلال

 رهاظ هنوكل . لذتبملا بيرقلا هل لاقي ليثمتلا يغ نا مث

 رظن قفقدت ريغ نم هب هنشملا ل هيلا 2 هيف لقنني هجولا

 قارشالا ينردبلاب هجولا هيد هيف ليصتت اي ههحو 5

 ىلا لاذتاللا نع هدر ذاع هيف فرضتي ذق هناريغ :ةرادتش

 رماشلا 0
 لوف: (كتابقلنلا“ مو ابقاوث موحا لثم ”هتامزع 0 ا 55 2 ءا 3 1

 م راوهو روك يللا الع ثيل 00 0 دل هيبشتف |

 ظ ةبارهلا ىلا هج رخل لوف تايقادزن 1“

 وا هبشملا فبقي نا وهنو طور هيشتلا يم“ هيشتلا اذهو 5
 هلع لاعي يدعوا غر ايدو طرشب االاكؤأدي ةشملا |

 3 سيلا ردب وه : محلوق 0 مالكلا قايسب وأ 5 5 ١



 ناز وول و راع ووو ا نع عت جا نعتز ا تا عا اس اتم حت عت هيوم ماتا محم ومس مم يار ا رتتااو 0 ا 5

0 

 دحر روم 7 0 َ 00 0

 رد ال ام ةيدحرب حامرلا ىلع هررسلا ةيوقالا مالعالا ناف

 ذنع 0 دال يف دوجوم وه أم كالا ولا

 00 17 ىتلا هتدام ىلا ةصوص# ةسوسع تائه ىلع كردملا

 رسما لا حامرلاو توقايلاو مالعالاك ابنم ||
 دعا كو دم هتدام الو وه نوكي ال ام يلقعلاب دارملاو ٠ رصبلاب

 اذموا 16-10 5 نك كارد ول هنكلو ةركلا سما مار ْ

 هأوقك رمهولا هل | لاقي كك ن 0 اقعلا ' نع ناهس كح هلا

 ْ 0 ا يعجا ضم ةيفرسشملاو 2 قب

 كاردت ال نكلو سل ل تك ردو لاوعألا تاكد

 ِْ دحوت ال ام

 عيبارلا لصعلا
 هيشنلا هجو قف

 - ب ب جيجي جس رج جر وسوجيبجج + ١ دود م حسم

 لا وا 0 نافرطلا هيف كرثشي اموه هيشتلا هجو

 فذ ءينلا كفاصوا خم انين هجولا كالذ نكي نا. ىنعع

 كلوق يف زائتشالا ون بسالاك ةوقنع كلوقب ف تمالك ةساخ

 الدتاما نوكي ههجو ثيح نم هيبشتلاو.1+ ىلع راك دوادركذ
 ' اظل



 نا

 : تارضبملا يفادرولاو داك نييلسح انوكي نأ لوالا 0

 يفربنعلاو ةبكنلاكو تاءوعسملا يف سمحلاو فيعضلا ثوصلاكو

 يفزخلاو معانلا داجلاو تاقوذملا يف مادملاو باضرلاو تامومبتملا

 ةسرشلاو :سجللا نماوخلاب ةكردم تاروك ذملا هذه نان
 هبشلا هجوف ةويحلاب ملعلا هيبشت يف 5: نييلقع انوكي قل ياا

 سحلاب ال لقعلاب ن كردي كاردا ىهح 50 امني

 هلكشملا وأملقع هبشملا نوكي ناب نيفلتخم ان وكب ناثلاشلا برضلاو

 يلقععلاف رونلاب لعلا هب دست يف م لوالاف سكعلا لعوب

 رطعلاف ميرك ل احر قلخي قلخب رطعلا هيبشت يف م ينانلاو يسح رونلاو

 لقعلاب كردي هنال يقع قلحلاو ”مشلاب سوسحم هنال يسح

 ةيلقعلا مولعلا نال زئ اج ريغ لوقعملاب سوسحم لا هيشت نالبقو
 لبق كلذلو اهيلا ةيبتنمو ساوخلا ند ةداك

 سحلا كاذ نم دافتسملا ملعلا يا الع دقف ًاسح دقف نم
 ةرهاظلا سجخلا ساوحلا ىدحاب اكردم ناك ام ىسحلاب دارملاو

 سمألاو قوذلاو منو معماورصبلا او
 دايم ردع كل هانم ةرهاظلا قئاوللاب كردي ملام اماو

 روما نم أعمتجم ضرف يذلا مودعملا وهو يلايخلا هل لاقيف طقف
 سعاشلا لوق يف هب هبشملاك سحلاب كردي أمم اهنم دحاو لك



 تا

 يناثلا رصفلا

 هناكراو هيشنلا ةيهأع 2

 فاكلاب ىنعم يف رخال ىعأ ةكراشم ىلع ةلالدلا وه هيبشتلا

 رعاشلا لوقك ديرهتلا وا ةراعتسالا هجو ريغ لع اهوحنو
 رولا ةدم يبضقنت ليلقاعو ةحيرو اول درولاك كتساحت

 ردربل اوركا يفنيل اا ىلع يقم اقبل او نوللا يف سالاك يل يبحو

 || نا ملعاو ١ هتادأو ههجوو هافرط شو ناكرا ةعبرا هيبشتللو

 رخالاب نيقفتملا نم لكهيبشت امهنم لوالا ٠ ناهيبشت هيبشتلا
 010 اننا رفلا اك لدلا ءام كلوقك رهوجلاب رهوجلا هيشتك
 مسجلا هيشتو - تارولا 0 ةره تاركا يرد ضرعلا

 ”00 10 نديش هيشت  قاتلاو:ةرمزلا دجيربلا كلوقك مسجلاب

 ماغلاك متاح كاوتك ٠ كرتشم دحاو ىنعم امبعمجم تاذلاب

 أ ١ قيقح هيشت لوالا وهو قافتالا هيبشتو ٠ ماغرضلاك ةرتنعو

 | نم نكر هيشتلاو ٠ يزاج هيبشت ينانلاوهو فالتخالا هيبشنو
 | بيرقلانمديعبلا هئان داو ىلجلا ىلا ىلا هجارخال ةغالبلا ناكرا

 مجم ه#ه لح

 ثلا لصفلا
 هيبشتلا يفرط يف

 برضا ةثالث ىلع اهو هب هبشملاو هبشملا اه هيبشتلا افرط
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 4ئدابمو ٠ دارملا ىنعملا نييعت ىف ءاطخلا نع زارتحالا هتياغو

 ةينادجواهضعب وتاقالعلاو تاهيبشتل اوةلالدلا ءاسقاك ةيل عا مضعب

 مح ةيفكو تانرافعسالا ماسقاو تاهيبشتلا مولا

 نال . ةيلقع ةيناثلا ثءهوسو ٠ ىنعملاو ظفللا اهو نيفرطلا نيب قباطتلإ

 ٠ْ مي لقعلا نا ثيح نم يش جراخلا وا ءزملا ىلع ظفللا ةلالد [

 ناويملا ىلع ناسنالا ةلالدك ٠ هيف ءزجلا لوصح مزلتسي نهذلا يف لكلا

 هيف ءزجلا لوص> نهذلا يف هلوصح نم مزاتسي ناسنالا وهو لكلا ناف
 ةلالد ةلالدلا هذهل لاقيو ناسنالا ةيهام "نم ءزج هنال ناويخلا وهو

 نإب ضيا جيو ظفللا هل عوضوملا ىنعملا نمض ءزجلا لوخدل نمضنلا
 ىلع ناسنالا ةلالدك ٠ مزاللا لوصح مزلتسي نهذلا يف موزاملا لوصح
 لوصخ نهذلا يف هلوصح نم مزاتسي ناسنالاوهو موزلملا ناف كحاضلا

 نآل ٠ مازتلالا ةلالد ةلالدلا هذبمل لاقيو ٠ كحاضلا رهو هيف مزاللا
 أ مزال رم ا دلل ناسنالا ةيهام نع جراخ كحاضلا
 ْ ناسنالا وهو ظفللا هل عضو

 قطب ةددعتم ناعم تدرا ول هنا ىلع ةلالد دحاولا ىنحملا انلوقو
 كأذ 0 مل هانعم ىلع رخالا ضعبلا نم هانعم ىلع ةلالد جضوا اهضعب
 ءيش يف نايبلا نم



 ا

1 

 ا
 ٠

 ظ
 ١
 ا! ةعضو لوالا يف تيعم امناو ةيلقغ ثلانلاو يتانلا فو ةيعضو مست 44 ١) ا
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 هئدايمو هثياغو هضرغو هءوضومو نايبلا ل تع رعت

 يف ةفلتنم قرطب دحاولا ىنعملا داريا هب فرعي ملع نايبلا
 ضعبلانمهيلع ةلالد مضوأ اهضعب نوكي ثيحبهيلع ةلالدلا حوضو
 ىنمملا ىلع ” ةلالدلا ثيَح نم غيلبلا ظنللا هعوضومو رخالا
 اهتالواد.م مهفوةيلقعلاةلالدلاب ةدافالا ةكلم ىلرصحت هضرغو ٠ دارملا

 أ .ةيئرج تاكردا ىلع لا ردقب امينا ةكلا طاب ديلا 0١0
 ةقباطملاهيف يعور يذلا مالكلاهيلع لدي ام دحاولا ىنعملاب دارملاو

 لاخلا ىفنقمل ||

 ىلعوا ءزإا ىلع ةلالدلا يثو ٠ ةيلقعلا ةلالدلا ةلالدلاب دارملا (؟)

 ةلالدك هل ظفللا عضو ام مامت ىلع اما لدت ظفللا ةلالد نال ٠ جراخلا

 ناوملا ىنع ناسنالا ةلالدك هءزج ىلع وا ٠ قطانلا ناويملا ىلع ناسنالا

 لوالا يف ةلالدلاف ٠ كحافلا ىلع ناسنالا ةلالدك هنع جراخ ىلعوا

 2س ل سس سس يس ل
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 عبارلا لصعلا

 صاظلا عضوم رعمملا عضو يف

 | دارملاولاحلاهيضتقي | افالخ رهاظلا مضوم عضوي رعمتملا نا

 راصبا ةصخاش يف وحن عماسلا نهذنم هدعب ام نكمينا تالذ نم

 سكملابو: ةضقلا ناكم لثملا ف ثنوملاريعض ناقاورتا 0

 طا كل قالو ردا ءالرتا رك تلا عضوم عضوي رهاظلا نا

 نيكملا ةدايزا ريمضلا عضوم عضو دق هيف رهاظلا ناف لزن هبو

 هلوقك فاطعتسالل وا ظفللا راركت

 اكعو دقو بونذلاب رقه اك انا ىصاقلا 2120

 اكاوسمحري نف بضغت ناو ”لها كاذا تناف رفغتناف

 عوضخلا نم هيف امل كدبع لاقف كتيتا يصاعلا انا لقي مل هناف
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 هنسحنو ىنعملا ديزتةلج وا كل قوي ناوهو يقل هنمو

 ةردك ةلابملا كيذ نم ةدئانلاو
 اقلخ ىدنلاو هنم ةحامسلا تقلي امره هتالع ىلع موي <قلي نم

 ةغلابملا دافا ميتث هتالع ىلع هلوق ناف

 ' لحال ةلمجب مالكلا ءانثا يف توي ناوهوضارتعالا هنمو

 هلوقك ةتكتل بارعالا نم اهل
 0 كمآ للا اشار اب هللا تب از ليل فولو

 اهب يقأأ بارعالا نم اهل لحم ال ةيضارتعا ةامج يتنج اي هلوق ناف
 ىرت م ةيكل م 7 ةقباطلل

 نم فيرش عون بانطالاو ةاواسملاو زاجيالا ن 0 ملعاو

 ةثالثا نم دحاو لككو ةغالبلا ناسرف الا هب قلعتي ال مالكلا |
 يف بانطالا ىلا ةجاحلاك هعضوم يف زاجالا ىلا ةجاحلاف عضوم

 عضوم يف زاجيالاو زاجنالا مضوم يف بانطالا لمعتسا نف هناكم

 هبتناف طخ بانطالا عضوم يف ةاواعللاو ةاواشملا

١ 



 ها

 ثلامعلا | صولا

 بانطاإلا 5

 هلوقك , ام ةدئافل ىنعملا لع ظفللا ةدايز وه بانطالا
 ركش نمو ءانث نمالاززكلاالو ٠ .هلحا الا بيبكلا بحيرالا

 زو كك برقي اع عتماو مدعو ماركلا قالخال فويع ظ

 بهسم ىنعمو بنام ظفلب نكلو ةهازنلاب هحودمم بفصو هناف

 ا ف ىلا ىربل 0 ف حاضيال نوكي ف بانطالا ٠ مو

 3 كلو قلك هك وه يرخالاو همهد اها كادحأ نيتفلتخ ناثروص

 0000 دهو نايداإلا مءو نادبال | ملع نالع ١ ظ

 متي ةبكت ديفي اهرعشلا نم يلا مخرعو ٠ لاغيالا هنمو

 متت ريغ كس راكشطو راتسم ريع 1 0 نك

 ةدايز مسح ربع هلوقو دوصقم اب فاو تك هأب ر ببط هلوق 0 ١ ا

 ةفلابملا يف

 .>اىنعمدوصقملا ىنعملا ماق دعب توين اوهو نليكتاد

 هلوقك الكل

 تلتق.دق' هللا كاقو ىنعم_يأب . تلفغالوثداحام

 هللا كاقو ىف ليكتلا ناف
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 71 د لقا لذب لثسلا نان 1-ان
 و

 رفسلا وهوفوذحلا نييعت ىلع لدت ةسبالملا و

 ال60 عهعل

 يناثلا لصفلا

 ْ هازال ىف

 | || ردقب ظافلالاو ظافلالا ر دب يناعملا نوكت نا ين ةاواسملا
 أ || نريب طسوتملا بهذملاوهو : ضعب ىلع اهضعب ديزي. ال يفاعملا |!

 هلوقك بانطالاو زاجالا]|
 اهبتبح نبيع هلم 57 2 ع رد كبامو ةلالحا كباها |

 اهبيدن كنه لق نكلو ليلق اهدنع ءذاسفنلاك ترجمه امو

 0 مك يفاعملا ردق لع نيتنبلا نيذه يف ظافلالا ناف |

 | اذاف ىظفالا ال يونعملا رمالا ةاواسملا يف ربتعملا نا ملعاو |

 (| || ظفل نم ءيش صقت اذا يا ةيونعملا رومالاب قلعتي يش فذح

 را ]| اذا اذكو راجعا لب ةاواسم 1 أم 0 هيلع فقوتي ةرابعلا

 ابانطا لب ةانانع ةركت ذل يونعه 1 الع داز



 فوذحلاو ةرابعلا نم ءيش 00 ناك اموه فذحلا زاجياو

 ءاحنا ةثالث ىلع اهنم

 يا ةنيدملا لأساو وحن افاضم ةلمجءزج نوكي نا لوالا
 ا

 ماياةسمح انرظتناوحن هيلا ًافاضم ةامج ءزج نوكي نا يناثلا
 مايا ةعبس يا ةعبس انمقاو

 هوك افوصوم وذحلا هللا ءزح نيكي نا
 يلوفرعت ةماهعلا رعضا ىتم ايانثلا عالطو الج نبا انا

 هرما نيثكلا ياالج حر 0 7

 هلوقك بروك دهس نع ةيسم ةلج تود نو
 مرا ىلد مانيتاومرسسف 2 ءتبيبش يف هونب نامزلا ىتا

 انعاسف يا

 نييعت ىلع ليلدوهءوقو ىلع ليلد نم فذهتل دباال هنا ملءاو

 دقفنييعتلا ليلد اماو اقلطم لقعلا وبف فذحلا ليلد اما فوذحلا

 لتعلا" ناق+ءالقلا“ لثففا ع دانه ل اساوحن اضرا للا 0
 ”ثنبع دادعإل لاوسلا نال فذحخلا 207

 لهالا وهو فوذحملا نييعت ىلع اضيا لديو

 ريخاي نوهملا رئاطلا لاعرفاسلل كلوقك ةسباللل نوكي دقو
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 ا اا ا ضرالاو ءاهسلاك : داضت ةبش وا

 ةعيفر ةناكم يف اهادحا ناتيدوجو امها رابتعاب داضتلا هبش

 ةلفاس ةناكم يف ىرخالاو

 ا دا ناف تالوقعملاو تاسوشملا مع امف يناثلاو لّوالاكو

 هقبسيلاوه يناثلاو رخا يشب قوبسم ريغ هريغ قبس يزلاوه

 لل الامال ني داستلا اقاف طق دحر

 الا ٠ رع ةرايغا .اميتوكلا نيداضتم اكمل امبكل امهعاتجلا

 قطنملا مع ف فس امةيونانلاو ةياوالاب نيفوصوملا

 سماك | بابل

 بانطالاو ةاواسملاوزاحمالا ىف

 لوالا لصقلا

 زاجيالا يف
 ا ||| زايا ناب رض وهو يفاعملا 55 و ظافلالا ريصقن وه زاجمالا

 ل تاكا رضفلا

 3-2 ىعمو راسإ رظفل اد 007 وهرصقلا زاجياف أ هلرقك

 يرو وشو يتحكم هلأ تبا قىقح تولءو ىلعلا ىلا ”تروعم

 ريثكلا ىنعملا هيب نمو ريسلا ظفللاب ىتا هناف



 ا

 هلوقك ةيعراضملاو

 يبد 5 5و ًاعيج انيضريفيسلا ”دخ
 هارقكا
 المح نا ءاجيملا يف توملالمحيو رترغ نحس يف ىجدلا ردب حولي

 ع م لصعا الا ملا

 عماجلا ا

 مشو أماو 0 5 : ني نيب عماجلا

 روصضتلا ف داحتا 0 نوب نوح وه يبق ءلا عماجلاف

 2 2200 عاتجا مثولا يصنهعي هببسإ صاوه ىف 3

 ضاش يوك لئاق هبشامأ نيتلملا روصت نوكي نأ 000

 قيس هنا ةهح نم نيلثاهملا سضرعم 2 اهزرح مولا ناؤ ةرفصو

 لمعلا فالخي ضراع اهدحا 2 ديز دحاو عون امها مثولا كل

 نوللا وه ٌسح 6 نيلذاد نينيابتم نيعوت امهف رعب هناف

 لح ىلع نايقاعتي نييدوحو نيرما نيب لباقتلاوهو داضتوا

 تاسوسحلا كين داوسلاو ضايبلاك فالكل ةياغا

 ضريالاك تارك دل ل 0 اموتالوقعمل | ينرفكلاو نامالاو

 اىلاتشا نايتعاب نيداصتمنا 8 امهئاف رفاكلاو نمّوملاو دوسالاو

 داوسأاو ضايبلا اهو نيفصولا ىلع



 لالا لصقعلا

 لصولا نطاوم يف

 لاكواعاطتنالا ناك نيب نانا تاطسوت ىف نوي لدرا

 نركب نأ كلدو لاصتاللا

 7 ١ و ايل هيت تن نايل تيقن اد 0000

 هلاك عماجلا

 مانا ركع نان انيقتلا "الف 2 هلثمضرالاي سل ناىعداو ىقب

 هردك ىعمو طفل ةياثنالا وا ؟
 مندا هلا دادرتلا 00 5 2 دز“ 8 دزو 0

 ا الاثنا ةناتلاو ىعمو الظفل ةيريخ لوالا تناك اذا" "©

 هأ 0 ىعم ب راح

 ١ ِخ
 اادبقاو يا ها ام 'يرب ينا اودهشاو هللا دهش ايفا

 هلوقك ةيعمالا يف نيتلخا بسانت لصولا تانسعم نم نا ملعاو
 اا ا ىذل ىتاز لففلا ةئلحوا . نظملا "نع قدناص يأرلا ةلاضا
 هل ا ةيلعفلاو

 بغغلا هعبط نم ىلعلا نا الو ترا هب 0 نو نس لمعي اِل

 هلوقك ةب رضا
 00 هللا م ىلالا كلدف دقوا“ ' اًرزج مبعيفال ىلالا ”ثكرت دقف



 ظ ةباثم امهف ماهبالا نم ىلوالا يف ام متون ةيناثأا ناف كك

 فدو هللادبع وبا انراز كلو

 ةءطقنلاك ةيناثلارإ1ا نوكت ناوه وعاطقتنالا لاك هيشاثلاث

 سإل امم اهريغ ىلع اهفطع مثوي اهيلع اهفطع نال ىلوالا نر
 رخال لرتك

 الظاب.”معرت» كارا .تامرككاو ىدملا ىلا لسا آل فال

 واولاب ا.بلطب رول نكل ةبسانم كازا هلوقو لوقلو زك 0

 كالذ نوكيف اهلا برقا اهنوكل ليما ىلع ةفوطعم كارا نأ تو
 اعمق ىهشل كلذ لغمو كلذك سلو رقت

 ةلضتلاك ةيناثلا نوكت تراوهولاصتالا 5

 ىلوالا هتضتقا لاوس نع اباوج ةيناثلا عوقو كلذ نوف ىلو الاب

 ةيناثلالصفتو هيلءّإتشم اهنوكل لاؤسلا كلذ ةلزنم لوالا لزنتفا

 هبش ٠ ر.امهنياامل باوملا نع لاوسلا لص ل

 سعاشلا لوقك لاصتالا|
 نراك رف 0 2605050 يللاق

 0 5 : لاف : تلق اذام هل ليق ن أ

 ا ىلع 7

 |عنبب عماج ال ناتلمجا ا أضيا لصفلا هيف يجي امنو



 اعفالتخال نوكي ماهيا اليود نيب عاطقنالا لاك ًالوا

 ا مو أبل ة ةي فرحا حا يف

 رادقم يرخ ئرمافةتحلكف اهلوازن اوسرا مدئار لع

 ًظفل ةاشنا ىلوالا نال اوسرا ةلمج ىلع اهطوازن ةلمج فطعي مل هناف
 يي وااظمل روح ناشر

 هل 0 1
 ”,ركخاب ”ىسولا نم اهاقس الف 0 كاعرلا قرح ىذا قطلما

 اظفل ةيريخو قعد ةياشنا ةيناثلاو قعمو

 ةيناثلا نوكل نوكي نيتلخلا ثيب لاصتالا لاك آينأث
 فناكت ال هللا ليبس يف لتاقوحن زوجت موت عفدل ىلوالل ةدك رم
 هللا هاا دك وت كلسف الا :نفلكتأالل ةلمج نافذ كلتسفن الا
 رطاخملا ىلا لاتقلا دانسا يف زاجلا جوت مفرتو هللا ليبس يف لئاق

 ١ 3 دماوحن اهنم الدب وا هسفن ريرج ءاج ةباثمب امبف ىلوالا يف
 كلوقةبان امببف ىلوالا نم لدب .ةيناشلا ةلبججاف ماعتاب م دما نولع

 الا اذه نا 0 * اذه كاوا : ههحو فسوب --



 مج ىز سل هللا هلوق فططعي 7 هناف ع عز حسي هلل نو'زّمسم

 هولاقام سيل وهو لوقلل ةيلوعفملا مكح يف هكراشي الثل هلبق ام ىلع

 ةيناثلاةلمجللا طبر دصق ناف بارعالا نم لخم ال نكي مل ناو

 كلذب ىلوالا ىلد ةيناثا تفطع واولا ىوس فطاع ىنعم لع اهب

 لطخالا جرفن رنرج ميو وحن رخا يش طارتشا ريغ نه فطاعلا

 دصقب / ناو ”ةليللاوا بيقعتلا دصق اذا لطخالا جرخ 5 وا

 ىلوالل ناك ناف واولا ىوس فطاع ىنعم ىلع ىلوالاب ةيناثلا طبر

 لطفلا نحو ةنانإ طعنا 3

 لاوحاةتسبارعالا نماىل لم ال نيتالا نيتلمجلل نا

 ماهما الب عاطقنالا لاك 1
 لاصتالا لام يناثلا

 لاعالا لى امن عبارلا ٠ عاطتتنالا لائكديت كلل

 ماهيالاعم عاطقنالا لاش

 ٠ لصولا نيرخالا مكه نيلكلا نيب طسوتلا سداسلا

 ثلانلاو لوالا يف اما : لصفلا امهيلع ةمدقملا ةعبرالا مكحو

 ةرياغملا مدعلف عب ارلاو يناثلا يف اماو ٠ ةقفاوملاو ةبسانملا مدعلف

 لك ىلع مالكلا طسب يتايسو .فطاعلاب طب رلا ىلا ةرقتفملا

 ليصفتلاب كلذ



 سرك

 داري ريخ ةغيص هناف ةقيدحلا كتعب وحن دوقعلا غيصك هيلع لدي
 || رع لوالاو سلطلا عم ايف نسل 5 ءاشنالا اهب

 هريغ فالخب ىنعمو ظل ءاشنالا ىلع هتلالدل
 حدملا لاعفاو ةبراقملا لاعفاك أبلط نكي مل نا ءاشنالا
 اهنعثحييالف ةيربخلا كو برولعلو مسقلاو 1 غيصو 5

 رابخا لصالا يفاه ا ١نالو اهب ةقلعتملا ةيئاشنالا 0

 هتاف ءاشنالا 0

 بازل بابا

 لصفلاو لصولا يف
 لوالا لصقلا

 لصفلاو لصولا ةيهام يف

 هكرت لصفلاو ضعب ىلع لمجلا ضعب فطع لصولا

 006 1 نك اما لوالاف ىرشأ هله لج تيلو اذا
 كيرشتدصةينا امافسارعالا نم لح احل ناك نافالوا بارعالا

 ببطلا يلا لوقك كلذوا مب لصوتف يبارعالا املا | يف امل ةيناثلا
 مضو ىلع محل ا ا“ اع داك كلملا كللعا

 01 فايسالاو هلوقل كصنلاب ةكراشم ةعئاج ريطلاو هلوقف

 نحن امنا مكعمانا اولاق - هلوقك اهنع تلصف كيرشتلا دصقي م
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 0 ءاسلا ملا
 مالكلا ميسقل ف

 نيو ىلا ميلعي مالكلا

 نرءءرظنلا عطق عم كيرككلاو قدصلا لقا ألي ىربخلاف

 ١

 ْ هلوقك 0
 الملق يدنع اهراقك تم اذ قع مايالا بئاوت تكرع

 رخآلالوقكو بلذكلاو قدضلا لم
 ىرجام متن هيلعيسنلا ى رجل ىصحلا ىلع الزلاءاملاثدحتو

 بذك وا قدص دق هلئاق نوكب نا لمتحم ذا اضيارإخ كلدو

 وا قدص هلئاق ىلا بسسني ال ياظ هناف هفالخ يئاشنالاو

 بترا نم ىوصقلا ةياغلا غلباو 0 :عد

 رمالاك هلل تلطلا ىندم ىلع لدي نااما ءاشنالا نا ملعاو |

 ةظفل ريغب ا 0 لذ نا اماو هأنعم بسلطة هغمص هتاف د و ْ

 ال نا راماو. نيلطلا مي ريخ ةغرص مناف هللا كاع يا ظ
 اممم 5 سس سس ب سل سيسي سا حت” ييها--ا-إبب بباب . اتي صان مسيل شن سل ,مميح | سسسس

 م 7سُسُسُسَُْس72َر

 ْ هفدضب قوي نم مريغو ءايننالاو هللا مالكب لكشب الف اهو

 || هتاذىلال ٌرظن نيذكلاو ئقدصلا لقحلام هنأبب ثيققدللا شعب هفوع اكو اعطت ]



 لة وا !ًدارفا ةفصلا

 فوصوملارصقيف باص بويا اما كاوقت 5١ .اناوشإلا ابلو
 ميدقت اماو الق وا !ًدارفا ةفصلا رصق يف بوبا ”رباص امناو !دارفا

 ةركشب سيل يذلا !دتبملا لعربجلا مدقتب نوكيف ريخاتلا هقح ام
 يف دبع كاياو 1 0 كاس

 فوصوملا رصق
 || وحن يلعفلا هربخ ىلع ادتبملا مدققث رصقلا قرط نم نوكيو

 ]| كنا دقتعا _:ىمل اباطخ ١ ٠ دارفا رصقلا يف كتمبع تزجنا انا

 ١١ نال ًانييعتو هب ريغلا دارفنا دقتعا نمل أبلقو اهتزجناريغلا عم
 | || داقتعا بسحب لكلا حلصي لاثملا اذهف هب اهدحا فاصتا دقتعا

 ل

 فكلاصفنا ةحليادب الاو ام ىنعم اهنوضتل ّرصقلا ديفت امنا )١(

 هلوقك ابعم ريمضلا
 يلتثموا انامهباسحا نع منادي اهناو رامذلا يماجلا .دئارنلا انا

 انا الا مهباسجا نع نع مفادي ام يا



 وأ رخا فوصوم نود فوصومب ةفص صيصخ وه يفاثلاو

 نقتسي من ًاياطخت ريح الارعاش اموحن ءرشا تي 0

 اق هلا يطع امور للا يسكت

 أمهنيب بطلا ةعانص ددرب و ١ طارقب سبل طاا نا دقتعي نأ

 ج6 وهل

 سرواسلا لصقلا

 هماسقاو رصقلا قرط يف

 عبرا رصقلا قرط

 لبو الب فطعلا ىلوالا

 نيعمتج ءانثكتسالاو ىئنلا ٠ ةيناثلا

 اما ةظفل ةثلاعلا
 ريخاتلا هقح ام ميدقت ةعبارلا

 لبو تابثالا دعب ال هتادا يذلا فطعلاب رصقللا ىلع لاثم

 يف رعاشلب أبتاك لطخالا امو بتاك الر عاش رءرج ٠ يفنلا دعب
 امو متاق ال دعاق سرطبو ٠ دارفارصق ةفصلا ىلع فوصوم ارصق |[

 يفنلابرصقلا اماو بلقرصق اهيلع هرصق يف مثاق لب ادمان

 ادارفا فوصوملارصق يف نيزح الا ردع ام كلوقكف ءانثتسالاو |||[,
 رصق يفبوقعي الا بتاك آمو ٠ [بلق هرصق يف مئاق الا بوقعي امو
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 هدوجو اذهو اهب هصيصخت وه فوصوملا 0 ةفصلارصقو

 سردلا يف لوصألا يا ديشر الا سردلا ين امون ريك

 ديشر ]ء روصقم

 أضيا ناعون يفاضالار صقلاو

 ةفصلا ىلع فوصوملارصق لوالا

 فوصوملا ىلع ةفصاارصق يفانلاو

 وم ىرخا ةفص نود ةفصب فوصوم صيصخت وه لوالاف

 ةيلاع ةبالو يف يدنج هنا ىأترا ط 0 ريسم الل سراب اه

 د 2مل مقل | امون ىرخا ةمص ناكم ةفضب هصيصخت وا

 نكابم هناا دقوا نإ ااطخ

 ناك بطاخملاف ملكتملا ةهتبثا يذلا يملا سكع دقتعي ناك نا بطاخألا
 قدزرفلا ال لطخالا رغاشلا نا -قدزرفلا الا رعاش ام كلوق لق دقتعي

 نيفصوألا يفانت رصقلاا هيف طراققو تاز 5 دك تدكع كاذب نوكتف

 بطاخملا داقتعا حصيل دوعقلاو مايقلاكدحاو فوصوم يف امبعاّتجا مدعو

 رخالا نود هيف اهدحا دوجو

 فرب وأ فوصوملا رصق يف نيتفصلا نيب ددرتي بطاخلا ناك ناو

 دنع نيعم وه ام نييعتل نييعت رصق كالذ ىعم ةفصلا رصق يف نيفوصوملا

 ةارئالا ردقل حلضي, لام لك .هيف :طرشالرصقلا اذهو بطاخلا
 الك ىلع يرجي نييعتلا رصق نال سكعي الو نييعتلا رصقأ حلصي بلقلاو

 نب روك ملا نب رضقلا
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 ةفصبهصيصخ وه اي رك ارصق ةقرحأا ىلع فوصوملا رصف

 اضارتفااضرتغمزعاشلا:لوقكرشللدلو تاجمصلا وما اا
 قيقحلارصقلا نم كلذ نا ايلاخي

 ”سدنس الا ضورلاو رهوج الآب. "م 1[وانلاو تيتا الار ١

 رهوجلاب الا سودلاو ربنعلاب الا فصتي الوجلا نا ديرا اذا كلذو
 فوصوأملا رصح ل دحوي داب هيأ اذهف نسا ايلا ضو

20 

 ةيلكلاب اهل نعاف * ينو ةدحاو ة ةعصب

 | ل
 ا يناثلا لثملا يق فسوي هنوف و لوالا لخملا يف اخا هنو 35 رودقم هنا ىنعملا

 نم ام ذأ ءىشلا 'تافصب .ةظاحألا رذعتل دخوي ذاكر هل لوقا |

 ا ىلع هرمدق جف 06 اهم ملكنا ةطاحا ردعتي اقدح هلو الأ رواعقم

 | وهوأاضيقن ةيذمملا ةفضال نال لاح اذه لب ال ةياكلاب اهادع ام يفنو ةفص
ْ 
 فتريخيقتلا عافترا عانتما ةرورضل اهيفن نكمي ال يتلا تافصلا نم اضيا ٌ

 ام تنلق 'اذا "كلم خي معلا عافترا مزال تافصلا عيمج تيفن اذا كنال

 اكل فس ال نا مزأ اهريغب فضتي ال هنا ىنعم ىلع ب تناك الا نفسو

 ليق كلذلو لاخم اذهو اهذيقنب الو ةكرملاب فدي ال هنا يا ةباتكلاب

 0 داكي ال هنا

 درفي هنال دارفا رصق ىعسن رخا ءيش نود * يش يلع رسصقلا نا لعاو

 كارتشا عطقترعاشالا ريرجامكالوق دنع الثم رومالاو تافضلا نم كراتشا ام

 ىف ”طرتشي و رشتشلاو“ةباتأكلاب -ةفاضتا . نم ةزيرج ف فثطاخملا ثلقتعا
 نا حيل ةبادكلاو رعشلاكدحاو فوصوم ف نيفصؤلا :عاتجا رصقلا اذه

 هيف امهعاّتجا بطاخلا :دقتعي
 يح ناقل عالذو لق رصق جني رخآا يش ناكم *يش لع رضقلاو



 نأ

 56 نمادب الف الاو انيزغ هأوعفم لعفلا ىلعت نكي : اذا اذه

 ناويه توران صتتاللا عم ميسقتلا اهنُم رومال لوعفملا فذح دقو

 هنن قيصي م كالدريغ اهنمو ةاصاقلا ىلع ةياعرلا و 0

 ل 0 |[
 همأسقاو رصقلا .ةقيقح ف

 دوهعم قيرطب رح ١ ءىش صيصخت رصقلا

 يفاضاو قيفح' ناهقوهو

 نابرض قيقا رصقلاف

 ا 9 ا لدا 0
(1) 

 ال ريغلاب متاقلا ىنعملا ٍيثو ةيونعملا ةفصلا انه ةفصلاب دارا )1١(

 امد 0 لوعشلا ريغ ايف وو تاذ لع لادي "يذلا عرج |" عاعحلا

 ناقرافيو ملعلا اذه ينبجعا تالوق لثع 2 هلا ىلع امهقدصل هيش هجو

 فرودب ملعلا ىلع ةقداص ةيونعملا ةفصلاف ٠ نسح ملعلا كالوق لثم ٍِق

 دال 4 2 فلرت قو تف ال ريح لكلا ف نسحب ةطفل ن آلا نعتلا
 ةفدلا نودب ةراشالا مسا تعن هنال لجرلا ىلع قداص تعنلاف لجرلا

 ْ ١ ذا 2 ا ىلع 0 رصق ن هو ف ا ا هيف حقو |
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 غار االاو ماربالاو ضقنا هلاعفانم مزعلا يف ةثالثو

 هاب كلا رخالاو هماععا | فحاول >|نانث اوهودجم لاو

 7 0 تاقلعتم لاوحا اي

 نا امك ,لءاف عم هضرغك هلوعفم عم لعفلا ضرغ نا ملعا

 ةدافال 0 هعم 3 هنم هعوقو ةدافال هع لعافلا

 كلذ نم ضرغلا ناك ناف لوعفملا هعم رك ذي مل اذاف هيلع هعوقو
 ا

 لدافلا لد ليردش م املطم ,هنع هيفن وأ لعافلل لعفلا تابثا

 محجعالا هدا نس يضاف 2 رائنيح يدعتملا

 _حئارلا دجللو نيرك ابلا» اوزغ اذا ّيزغلاو لفاوقلل لق

 ابتعاربيغ نم اكلم مش وزغلا اتنانادا ل ١ هناف ةازغلا قع يزغلاف

 ىرتعلا لرتكا 0 اخذوا م ع مولع هقاعت

 0 0 روب ىر» نا ”ءاذلع ظيغو ةداسج 0-6

 هلعافل هت ان 0 0 ةيراد يا

 ريدقتا بسصحو فود 7“ هقلعت كدصق 0 اًةلطم 00 هين وأ

 دوحو دعب لوعفملا ا ' ةلئليعت لع ء ةلادإ نئارقلا بسحن 0

 كلذ نوكي اه اريثكو 0 دعب حاضيالل : نوحيف ةنيرقلا |
 زير ودك رش قو اذا اهوحنو ةئيشملا لعف دعب

 م با ند "لعل رزخاي ؟]لهف كولملا ولاو يا و

 انطنالا قاس 2 " ةفيلخ قشمد يف يمعنئ اذه



00 

 دامقلل تاكا لاتما ” ”كحاض قلطوهو كلعيدبع

 رخارماب هدنع مولعم رما لع 0 : الا دعي يل هفي رعت اماو

 ساّون يبا لوقك هلثم
 تاللا فاما يعن نم ناف 1 ةدمراتجا نو ةاربراونركت ناف

 ل جونوههعس

 ا
 هعدقنو د:سملا ريخات يف

 ع ا م0011 را رع اا

 ىنثملا بطلا يبا لوقك هيلا دنسملاب هصيصختل ١

 5 ال در هلو ىجرأب ال نم ةبيه هلق

 هلوقك هل تعن ال هنع ٌريخ رمالا لوا نم هنارلع هيبنتلل
 رهدلانءلجايرغصلاهتمهو اهرابكأ ىعتنم ال ”م هل

 ةكنأ عماسلا مثوتل 6 مدقو هلرخاوأ هنال هل مه لقي ل هناف

 ظ ريخال رع

 'ءايالا كههجو ةرغي تدعس : هلرقك لواقع <

 01 | راك اذاكللا دسملا < ذ ىلا قيرشتللا

 رعاشلا لوقك
 ا سائؤلاو يلا 1 جرد نافاس ةنذلتو



 ا

 ةثالثلا ةنمزالا دحا ىلع هتغيصب لدي هنوك ادع لعقلاو

 نم ءزجوه يذلا نامزلا مزال نموه يذلا ددحتلا م

 هثودحو لكلا ددجت نايضتقيهثودحو-زجلا ددجتو ٠ لعفلا موهغم

 عم اهضعب هأ هاوازح 0 ذلا راق ريغ نامزلا نا ىنخي الو

 توبشلا فالخ وه يذلا ددحتلا قعم اذهو ٠ دوجولا يف ضعب

 ثلاثا لصفا
 ف سو دسار كت قف

 افرعم نوكيو ١ ركشم نوكي دنسملا

 اركنم نوكيف
 لأب نيرعتلا امهيلعلادلا رصحلا وا دبعلا مهبعةداز ١

 رعاشلا لاق
 0 راوصلاو طقتترمسلاو 7 لاجملاو مي

 يد ةدئافلا نك 8 ةفاضالاب هصيصختل ١

 ةانشلا لكلا نم مذامو , مك ءاسأو 52

 كاد لبق ة هلوق ليلدب 0 يأ

 را بح نك ىلعملا قرشا 0 اولح 2

 عرامأا | لا بجو صوصخلا كان ١ فصولاب هصيصختأ 5 أ

 هلوقك كلذو ظ ا /



 ام

 جا

 | حاتنملا بحاص تاحالطصا نم يلعفلاو يببسلا نا معا

 اا اًنضو رع ىلا لاسي ضصولاوهتلا يقف ىجم هنال

 0 قو هوبإ 0 1 لح ان قاع اا كمر و ٠ (لمف

 أ لف دسم ماق سرط: وحن يف دنس يناعلا معان ىو ابشن
 ندهولخ ال كلذأ هريسفتو : نك م | ماق سرطب ون يفو

 هوباسرطبوحن يببسلاب دارملا لاّتف صيخلتلا بحاص اماو ةبوعص

 ١ سل يش قصات كلذ يقوهوبا قاطتا سرطب اذكو قلطنح

 1 00 الو اهداربإ عضوم انه
 وع

0 

 ليفتتسملاو يخاملا يف ةثالثلا ةنمزالا نر را

 رضاحلا يا لاحلاو

 هيف تنا يذلا كنامز لبق يذلا نامزلا وه ىضاملاف

 || [| نامزلا اذه دعب هدوجو رظتني يذلا نامزلا وه لمس

 ظ || ةيقاعتملبقتسملا لئاو او يضاملارخ اوا نم ءازجا وه لاحلاو

 أ || ىلع هتغيصب لاد لمفلا نال 00 010
 كاذ ىلع لدت ةنيرق ىلا جايتحا ريغ نم ةثالنلا ةنمزالا دحا |

 || سرطب كلوةكت ةمحرا>ةنيرقب كلد ىلع لدي هناف مسالا فالخب

 7 هجورصخا ىلع لبق اذحلو سماوا ادغوا نالا متاق |
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 لصحي كالذ نال مكحلا ةيوقث ىلع اها ًالوالديلف هلامجا اماو

 دنسي ماق سرطب يف لعفلا نال ٠ ماق سرطب وحن دانسالا رركت
 انلوق فالخي محلا ةيوقث "مث نم دافتسيف سرطب ىلا مثريعكلا ىلا

 )١( ماق سرطب يفام ةيوقتلا نم هيف سيلف مق سرطب

 ١ سراج و خ ةلاوسسملا قاما لإ مكحلا هبجوت لع"

 اهل لاقي ينانلاو ”يلعفلا هل لاقي لوالا دنسملاو هوبا ماق وا متاق

 (5) ىبيسنا

 ةدافالف ةيعما تناك ن اف ةيامف وا ةيعما اما نوكت ةلجلا مث
 ماودلا هبساني مذ وا حدم ماقم يف نوكت يثثو ماودلاو توبثلا

 هلرقك تا
 ”قلطنم ودو. اهيلع رع ركل انترص طوب رملا مردلا فلايال

 هل ماد مردلل تراث ةرصلا نم قالطنالا نا يا

 ىلع ةثالنلا ةنزالا دحاب دنسملا دييقتلف ةيلعف تناك ناو

 كللذ لعو ٠ ددحتلا ديفت اهمال هحورصخا

 ”مموتي مفي رع 37 اوخن ةليق ظاكع تدرو

 ةلمحو 1 ةظحلو 5 مخ هوجولا ف لهاتي يا مدوشي هلوقف
 ب وح

 يلاخلاك هنا الا هيلا دنسملا ريع. ىلع العشم نكي ناو فضولا ١١

 ُماق انا لاقيف ٠ ةبيغلاو باطملاو ملكتلا يف ريغتي ال هنوك يف ريمشلا نم
 مأق وهو تق انا تحاك لجر وهو لجر انا لاقي م مئاقوهو



 0 لوعمملا
 ”عسوا راملادحاي ةالودلع + هعكلامدو وبا مرآ تش ولف

 هفذح ىلوالاف كلذك نكي مل ناو بيجت ا نال ا

5 0 

 لاا هبصني اما يثو ةنيرق نم هل دب ال فذحلا نا ملعاو

 مالكيفمَقب نا اماو ًاضيا دفاو هوخاو يا هوخاو دفاو فسويوحن
 اا دنلا ناوقيل ضرالاو تاؤامسلا قلح نم متلاسن كو وحن هريغ

 هيلعلا زيزعلا نيقلخ

00 
 ١ ]ملا ره رك ذل! نآّنم هلا دتسملا تاب نار 1

 ا
 اذنر“ ناك اذا هرذخاو ردلا ىلع 2 انتكاسناك اذا هيف صغرجلا وه

 باوج يف ' هللا ميكى بوم كلوقك ٠ عماسلا ةوابغب ضيرعتلل ؟

 (©) بابسالا نم كلذ لكاش امو هللا ميلكن م لاق نم

 يناثلا لصفلا
 هلاجاودنسملا دارفا يف

 ريغ هكا هدارفا اماق لج أما د د هاما نركب دنبملا

 مكاق سرطب كلوقك محلا يوقث ةدافا مدع عم يبس
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 لوالا لصقلا

 5 كتتسملا تقدح يف

 رعاشلا لوقك -ماقملا ينينظل ١ هنسملا فالك
 قلتخا ى راو ضار ار كدنع اه تناواندنع ا

 ْ ةظفاحمماقملا قيضل نيضار فذخت نوضار انددع ام نك ا

 بتيسزولا ىلع
 ي قرغ انكل متنا الول «كلوقك لامتسالل امبت فذحت "9

 نودوحوم متنا الول

 ْ "ليج ربص ٠ كلوقتك نيرما لدتحي امدنع ؟

 ينمزكا ٠ كلوقك ىيسفتلا ةطبزش ىلع زامضالا دنع +

 ] هللا 1 ا هللا دبع ا هللا دبع تس

 أ ءاشو داك م .رشءاجاذا اهانهعانو ةثيشملا لف دعب * 10
 || لع مهممجي نا هللا ءاشول ٠ ريدقتلاو ٠ ىدملا لع ممل هللا ||
 ظ ين دلل[

 رد ضو ياللا نبش قس نت



 ءامسالا عباوت يفانلا

 ظ لعاملا ثلاغلا
 |١ نمطكلوقك اريدقت وا أظفل ا رخاتمنلك اوس رمشملا عبارلا

 1 هل اوقك ىنعملا يف 3 لغفالا ىف ا وأ 5 ىبيل

 ٠ ديسلا همداخ تش كلرقك 0 كن ميهربا ىلتبا اذاو

 برض كللوتك زوجي الف ىنعمو غفل هعجرم لع همدقت اماو

 ١ ِدِلِج هيالخ

 كلوقك لعافلاب هسابتلا ىلا 2 يذلا لوعفللا سماخلا
 1 لاب ارح يذلا نقلوا 00 داك ىسوم مد

 - اتقول لاييمك ققيعضلاا لاماعأل 8 نيداسلا

 8 ايت ناو“ 5 مركو اهجو نسح كلوقك فرح هيف لمع

 .فسوي رادلا كيس كالزت كك هفويجن الل لهل تيفي هيف لاي ع ذوو

 | الا ينجالاب لومعملاو لما اعلا نإ 00 3 8
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 ىركس 00 ١ مدقت ىصتقي 2 0 ا 0

 نطاوم ةتس ريخاتلاو ميدقتلا نم لكل نا ملعا

 هركذ ىلا ةجاحلا نوكت نا اهنم لوالاف دقتلا نطاوم اما

 ريمالا ّصللا مطق كلوقك دشا

 هذعب ايوا مالكلا نم هلبق اه قيل أ كللذ نوكم نا لإ ١

 : هلوق وهو ٠ هدعب ام قيلا هناف رانلا مههوجو يشفتو هلوقك
 دافصالايف نينرقم وهو : هلبق اهو ٠باسملا عي مس هللا نا

 كلوتك .., ةددسب اع اًملعت لاا كفرغا نوكي نا

 ليوطلا فسويو فسوي ماقو ماق فسوي
 كلوقك مالكلا ردص ال يتلا تاودالا نم نت عبارلا

 كر
 ناك الك ءيشلا نال ٠ هتايئزج ىلع يلكلا دقن سماخلا
 تاكرومالا عا ناك ال دّوحولا نافتفرعا تاك اهي 0

 لقعلا دنع اهفرعا

 لولدملا لع ندد مدقت سداسلا

 ةلصلاك مسالا مات اهني والاف ريخألا هر أ 5

 هيلا فاضملاو
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 عبازلا لصفلا

 هريخاتو هيلا دنسملا ميدقت 2

 لاق اك مالكلا نيكمت بابسا ىوقا نمريخاتلاو ميدقتا
 موكحلا وه ذا مثا هنوكل دنسملا ىلع هيلا دنسملا مدقيف ٠ ينيوزقلا

 ىلع لمحي عاد سيل ثيح مكمل لبق هيلع موكحلاو هيلع
 مكحلا ةفلاخم

 هلوقك نيكل ثعاب ناكاذا ًالوا مدقيف
 اهماكح مهو اهسراوف مهو تعظفا ةريشعلا اذا ةاعسلا مهف

 نراز بيبحلا كلوقك ةرسملا ليجمت يأن
 انم اند دسفملا كلوقك ةءاسملا ليحعتل انلاث
 ادتبملا يف تاكاذا عماسلا نهذ ين ربخلا نكمتيل اعبار

 هاروك هلآ 0 د
 ردامح نم ثدحتسم ناويح هيف ةيربلا تراح يذلاو

 يفت ريحت قئالخلا نا تييلا ىوخو هربخ ناويحو ًادتبم يذلاف
 كلذ نم بحعالاو يناسفنب سيل يذلا روشنلاو ينامسحلا داعملا

 لعمالكلا ءازجا ضعب مدقتلو ٠تافرلانم ماسجالا ايحت فيك

 ءرملا كنم 2 كلوقك راكنالا اهنم ضارغا ضعب
 لسابلا تنأأ كلوقكر اقتسالاو
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 بضع ًالانرق لثمنزاوهتكرت اهحاورو اهّمدغ فويشلا )0

 بطلا يبا لوقكراصتخا عم هليمصفتلف هيلع فطعلاب هءاتااماو أل ]
 ”|قلاو ساطرقلاوزلاوفيسلاو ينفرعتءاديبلاو لوللاو لدحلا ظ

 رخآلا لوقك كنك ديبسملا لسصضل |
 ”لجر لجر ابغقلتف ةجلاوصل 3 ةرك 0 ْ

 00 ىلا 00 لالا لجر اهفقلت يا ا

 + اىلا هيلع موكحلا نعمكل 11 فرصا وا٠ قرع ال ديز“ ءاجوحن |

 7 اذا ا ديز ينءاجوا ا ديز ءاج وحن 1

 دارا اذا كيكّشتلل وا هيلع موكحلا يف د درتمو مكحلل لاح ملكتملا ||

 ءاج كلوقب لكك لذي نا زوجيو كشلا يفبطاخلا عاقيا ملكتملا
 ورمعوا ديز |[ .

 هلوقك دنسملا ىلع هيلا دنسملا ربصقلف لصفلا ريم هبيقعت اماو

 هتيفاق يصن تسلا يور دقو |[!
 اررركا تنام اهلع يكد 50 يلح ىلع يبا

 كنا وحن هتودب, الصاح صيصختلا ناك اذا.دبىاتلا ةدارالوا || |



 هك ايعوك ندضول تملا
 ”ميظعلا هللا هاتف ةاكرا نانا اا دع بحي لهو

 رخالا لوقكو |[

 جرا سلبا 0 لحو 000 تت يذلا لجراا وه ّْ

 هل رك دك كا ٠ْ

 رباغلا نها كاجا هرد 17 انقلا ور تدع يذلا وهف

 مهصعل رد ردرقتلل اما نوكي ديكوتلاب هعابتاو
 امومطلا حك حازا 5 ”هدفر ايركلا اذ ميركلا اذه نا

 رخالا لوقك زاجلا مثوت عفرلوا
 ريضي ام ةلامع ىفكو رمال ريمالا صللا عطق

 برعلا ءاسن ىدحا لوقك ل وعلا توت مفرا وا
 " ثازنادمهو مرعيم يه "نالوخ 1 كادف ٠ْ

 00 هب صنتخ ماب هحاضي الف نايبلا فطظعب هبيقعت 1

 ئبد الو ربقن نم اهسه ام د صفح وبا هللاب مسقا ا

 ظ رخالا لوقك" هعوبتج صتخم ريغ مساب ن ,دقو |[
 | دنسلاو لييقلا نيب اذكم ناكر ابحي ريظلاا تاذذئاعلا نمإللاو: |

 هلوقك لكلا لدب يفريرقتلا ةدايزاف هنم لادبالا اماوأ
 ركذلا مراصلاب هرردخيف ثيللك .اًردتبم م ْ كلوخ ار د

 هريغ. لزق نسل لادب يفو

 ريليكلاب هنازح رويرواعتي  مريفصو ممريبك هيلا اوه

 رخالالوقك لايتشالا' لابس يفو :



 وا لّقع ىندا مكل سيلو بسنلا كي ءاعدالا ىلا منطف يا

 هلوقك ةيعونل
 اهواي نم تيعا ةقامحلا آلا 2 هب ةيطتسنإ اود كد لكل

 هلوقك ريثكتال وا
 اناّرلا مهب اياخلا وفقت اناسرف ىغولا تقو انأ نا

 ظقمسلا ىلا نا لوقك ريل ميظعتلل وا
 بِجاح ف زعل تلاط نعهل سلو " .-”هتيشي رما لك يف ىحاخ ل

 لوقكو ريقحتلا ءزيع ينو ميظعتلا تيلا ردص كب 9

 ظ بيطلا يبا

 ”رمآ اهبسفت :يفواالا تتبث امو“... يمالس ميلك

 ثلاثلا لصعلا

 هلدفو هيلا دنسملا عابتا يف

 لصفلاو ةيوختلا عباوتلا دحاب هيلا دكسملا داطلاق عابتالا

 فصولاو هفصوب اما نوكي *هعابتاف ٠ لصوريمضب لصفي ناوه

 هويكا هأتعم نع لشد د ع

 ' امم دقو ىار دق ناك م "نظلاكب نظي يذلايملآلا

 هتك" ”اكرتشم ناك لذا ةضيقل ١

 ٠ اهسادقليل ريغ كتسح ءأزاب هلامج عيدبلانسملافسوي ام '



 اك

 هلوقك ماهبالل وا
 ىرب فوس ةيعس ناو معت عسب 8 اللا ناسنالل سلو

 قدزرفلا كلر هيلع ع يذلا هجولا لل ءامبالل وا

 «لراعاو رغا هفاعد 62٠6 " الوب ءامسلا كعم ئذلا نإ

 ك0 لالا ردا 7

 اسايقا ليللا داوض يف اهتببش ايعلاطم .تناحاذا 0 كلت

 1 عماسلا ةوابغب ضيرعتلل وا
 ”عماجما ريرج اي انتعمج اذا مهلثع ينم يابا كالا

 هلوقك قباس دوبعم ىلاةراشالاهماللاب اماو

 ٌبتكلاومالقالاونعطلاو برمضلاو يل دهشي ليما دارط موي عقنلا

 هلوقك قيرط رصخاب ماسلا نهذ يف هرضحت !همالف ةفاضالاب اما
 مشغب هنهسصنلا ضحمباش ام حتا نم ةيصو يخا مع'ا

 _.لوق ىلع جصنلا يذلا ضح ا هر ا

 هيلع قدصي امم نيعم درف ىلا دصقلل هيلادنسملاركني دقو

 ةلزقك ا
 ل سداد د لهما !لوطل ب نيع) هدكرلا ٠ تمكسا اذا

 يطا عونك ليلقتللو ا
 ”لقع كامو ىوعدلا ىلا مثنطف 3 اراكلا ىلا ناد

 مس



 انما

 هلوقك ماكت
 هغازوللا ىن :5أ - تّوظن اذاو 9 تعءزعزاما ذايداولاٌةر>صانا

 "كرت ب لكلا ماقملا "ناك 31 بطاخلا ريهحصضب وأ

 ملاودلاو ايجي تااللو "دج للي زا اريمالا تنا

 د ل 5 مدا ذا بئاغلا ريمضب وا

 رزجلاو دمحلا نه م ولاذه ال كلدو العلا ماد هل لا رجيلا وه

 ظ 00 ةلاظعميف صقنلافيلحكاذو ايضاا لملك هدا اير

 طقلاب كر هذا 5 رح ِ دو 25 00 غلل ن «.أ اللا ثيغلا وه

 رميا 2 46 زعلا يضاد 0 اللذو و :فيسلل نا لا مس وه
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 ليتك ب وج 00 ةادتا 0 ل ديلا. ٠ نهديف در انيك 4. .ملعلاب وا

 0 سانلاو هللا: سمان ماقو ”ةءاّذر نيئمؤلنا ريما ىدر#

 هلوقك كلذل ةلاصل ملا: ىبكلاو باقلالا ف 5 ميظعتا 1

 وممححلاو هلاصوا 2 قبطي 4 رهدلاةلودلاا ف يس ضرعت

 زجازلا لوق وحن كللاذك ريقدقلاو ا
 ربعشالاقيوسبئذلاكلكاي بلغت ءانف يتىطنبحلا لح ١1

 ةازورلا ضعب لوقك" هبقا عمي ع نع ةيانكل !١

 | 2 ءاضملاو يقنورلا يف نيسلاك ءاجيمملا يق ءاجيملا وبا رك
 ٌْ نممباءاجيطاوبيودعلا نادم نبا هللادبع بقل ءاحيملا ابا ناف

 هعمابر اهنعب ىنكي.يدتلا.ىنعملا يو. بررليلا ءامسا

 | رمل نرم.ةلبصلا ريغ, يطاخملا ملع مدعلف ةيلوصوملاب وا

 رعاشلا لوقك



 ١ هد 7 ظ 0 كاوقك ةيديعلاب هل |

 ءاقمابأ 0

 باححلاب تراوت ىتح كاوه كح ةنيرقلاب هنيعتل / ئ 0

 ظ ا يثعلاب هيلع ضرع ذا : هلوق ن٠ اهيلع ةنيرقلاو سعتلا يا

 ظ دابجلا“تانفاصلا

 هلوقك ةيفاق وا نزو لع ةظفاححلل م
 3 ايل الو 7 اناذو ميك ١ . . نعبمو قوم دعب نم يتيلابق

 ْ لالا ره لا كترال هفذح نم ئرحا هيلا دنفل ملا ركذ نكلو

 ] عرالا ىلع ء لضفم لضاللاو |

 هب ذاذتلالاو هركذي كربتا و نيف ْ

 ٠ كييطخ نم لاقي مزاختفالا الا مام يف مالككلا طسب و

 منا يهذلا اانييطخ ند

 ينالا لصفلا

 52 هيلا دقسملا تف رعت ف

 ظ مكحلا .. ووكيل ةفرعم نر اهف لدالا هيلا دكا

 ْ ماقم ماقملا ٠ ناك اذا 00 راسب 5 كو 270 دي 1



 ربل

 قاتلا لا

 هيلا دنسملا لاوحا يف

 لوالا لصقلا

 رك دورك دقبملا فدعا ف

 ركاب ةعرح وهو دانسالا يف ثلا نكرلا وه هيلا نمل
 ءاوب هل ضرعي لق نك لو ككاو عوصوم هنأ اذا

 ظ هفذح نوكيو ابلجال فمي

 || ةلالدل رهاظلا لع ان مالكلا تيفال

 ليلقانا يأ زيلع لق ثنا تك يل لاق - هلرتك 00

 1 قلادل كوتك هل امنت 0 7 ماهيال ؟

 رع صاف ذو ءاشب

 ا 00 ع
 ”يحشقم وهو فلالا لئاقلاو ”مستبم وهو فلالا بهاولا

 ”مستبت فورسلاو سراعو ”ةباع ةاكلاو م

 ناطلسلا يا

 لاقي نا لح الذا يبظ اذه يا يبظ ومن ماقملا قيضا
 'هوصنتقا يبظ اذه

 01( ا ةمر ءكلرقك برا لاس



 ل

 1 ؛وأتف : حرصلا داش ريمالاو : لئاس لودجلاو : لغاش هموي

 يف ليسي ءاملا يناثلا ل قوز لءاش ةتراسألا لوآلا

 )011 ريما ماب عرصلا دش تلاقلإا لياوأتو ::لودجلا
 ةسباللل لعفلا هيلا دنسا يبس

 ١ || نال 0 ا
 ةنيرقأا هذهو ا دجال ةئيرق دجي مل نام مهلا دروىلا ن اغلا

 ل ل اما

 ناف : هبر نألب هتان جرخ بيطلا للا كلوقك ةيظفللاف
 ناكم دابلا نا.لع لدت ةئيرق هبر مساركذ

 مع روكدنلا هيلا دنسملاب دنسملا مايق ةلاهكساك ةيونعملاو

 تءاج كتبح كلوقك القع كلذةلاهتساف ةداع وا المع دنسملا

 0 وا: لع ةيرؤيم ةنيرق ةبملاب مى مايق ةلامتسا.نافد كيلا ي
 ودعلا دئاقلا مزه وحن ةداع كلذ ةلاعسا ور لل ايس لا نورك
 المع انكم ناك ناو ةداع ليحتسم هدحو دئاقلاب دنجلا مزه ناف

 وه دئاقلا نا ليوات ىلع ةيونعم ةنيرق ةلاتسالا هذهو

 مي رقلا نينا قرافاددللا ثولق ىف عزا قلاائاقلا

 صهاظلا دقتعي لئاقلا نا نظيوا معي ام ةقيقحلا لع مالكلا

 جم مهمل



 /ا١

 || لعافلا ب ئانوهويدنجلاوهيذلا هب لوعفلل لعفلا ينب يناثلا لاثملا

 ماسقا ةعب را ىلا 1 ١ ةيلقعلا ةققلاو

 : ' لوما لوقك داتنعالاو وع عقاولا قباط ام -.لوالا

 نابلس ىلع ةكحلا ه 3

 ترطما ّيرهدلا لوقك : طقف داقتعالا قباط اه* يناثلا

 ثيغلا ءامسللا |

 فقرحبال نأ .ىلؤتعلا لوقك : طقف مقاولا قباط ام ٠ ثلاث

 ضراالاو تاو | ملا هلا قاخ نع اهيفخيوهو هلاحا

 ءاج كلوقك : داقتءالا 0 مقاولا قباطي الام ٠ عبارلا ٠
 | بطاخملا هلعوأ ذا طاخلا نود ءىجي ها

 لا وا داقتعالا اما قبآ أم ناكل اضيا ظ

 || ىلع هل وه امريغ ىلا هانعم وا لعفلا دانساوه ”لةءلازاحللاو 2

 | لفن ةينضرع قلوة مار لشق كلوقك" ىعلاظلا بخ ليوأت

 ءىلام يا مثم

 ةشيعلا نال هب لوعفملا ىلا دم لعافلل ينبم لوالاف ١

 0 ار ابنوكب فضوت الا ٍ

 ديب امزاجلا نمو لمافلاىلا دنساو لوعفلل ينب ياثلاو 0
 ثللوقك كتسلاو ناكملاو نامؤإلا ىلاو ا ىلا" ١ ٍإ

- 

0 



 لم

 مساب كرغثو ٌحاَّضو كهجوو 2 ةعزه ىلك لاطبالا كب *

 ”لاءبيغلاب تنا موق لوق ىلا يهنلاوةءاجتلارادقمتزواجت
 ”مداوقلاو اهتح يناوملا توت ةعمرلقلإطعمهيحانجت سمعت

 هلوقك ةماهشو ةورع 10 لد اموهو ينسلا ىنعملا اعب عباس
 ا ان انا ف فرع < ولم تلد ديس نع كو

 ىوصقلا ةياغلا غلبو هوعسل لاقلا نآف أم وهو لغوملا ىنعملا نما

 هلوقك ةغالبلا نم
 بتارملاعافتراو ينامالا لينو ىلعلاورخفلاودجما نا كرمعل

 ربراذملاعقودنعروبص بلقب اهتارسو اهلاطبا يقتلي نا

 ا قوف ذ ءايلعلا كلف ىلع اًديشماًدج فيلا دحب يبو

 ثااغلا صفا

 ىئيسقن و دانسالا ةيهاه يف

 مكحلا ديفي ثيحب ىرخا ىلل اهارجم يرجي ام وا ةلك مخ دانسالا
 هنع ”يغنم وا ىرخالا موهنمل تبث اهادحا موهغم ناب

 يقع زاجم هنءو : ةيلقع ةمقح هنمو

 ولو املا ماتو ١ لعفلا دانسا يف ةيقعلا ةَقيق أ

 وحن لعافلا ىلا مولعملا لعفلا داتساك ىمالا رهاظ يف ماكتملا

 لتق وحن هب لوعفملا ىلا لوهجملا لعفلا دانساو نرابح بطخ

 ينو نابحح وه يذلا لعافلل ينب لوالا لاخملا يف لعفلاف يدنجلا



 ”ردبلا ”دقتفي ٌءالظلا ةليللا يفو *تلبقا ليلا اذا يموق ينركذيس

 دعب ذخ أملا“ سيق لوانلا لبس ناك اماوهو ىقدلا ىلا
 قات 16 يزارلا نيدلا رثن يف نينع نبا ل مارملا

 مرح لاتايلف اهدض دن رب رتص اهنلش 00

 قطا يحانج نم علب ترو نامزلا ناهلس تءاج

 5*9 مكاحم نا ءاقرولا ا

 لو مالا جر رظافلا ةلازج هيف ناك ام وهو نيللا ىنعملا الا

 هلوقك رودصلا

 ”لئاصالاوىب < غلاوهي زاذع لظو َك هتنجو نسح ى1در» ارق ايا

 ” عاف رجتملاو رحملا تعمق ناهق. .. :يرظانل بسن هينا 0

 هتقاشرب برلقلا مماجتنخاو يما فابدحا اموهو ذفانلا ىلا

 ابولصم تامر زو يف يرانالا لس !

 .تارمعلا يدحا كالتكرمعل - تالا ةيقو دانل 07

 تالصلا مايا كادن دوفو اوماق نيحكلوحسانلان اك
 ةذلصلل " ”مايق“ هبلكو ' اعطحت كيف م لا ظ 7 هللا 2 0 .

 هلوقك هعماس ن هذ يفاتكةتماطو بضم ناك اموهو نيتملا ىنعلا اسما
 ”هراكملاماركلا ردق ىلع يئاتو *مئازعلا يقتات مزعلا لهاردق ىلع
 ”متاظعلا ميلفعلا نيع يف رغدتو اهراغص ريغدلان يع يس ظعتو

 ليلقلا ظفالاب دافا اموهؤ ةواشالا ىعسو مالا سلا[ ظ

 هرم ريثكلا تش ظ
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 نم نوكت يناعملا ةحصو ىبنعملا لصا ىلع ةدئاز ناعمل اهثدافا رابتعاب

 هجوأ ةثالث

 ةلمجج الو ةلكّشم توك ال ىتح اهريسفت حاضيا لوالا
 رعاشلا لك

 00 عال لس دي اوبلاطو نام ا يععم اوضرقا مث

 جرخي الو اهتم سي ام اهنق لخدي ال ىتح اريسقت ءاقيتسا يناثلا
 هلوقك اهيفوه ام أهنع

 ”دوهشحامرلا فارطاو تضقف اننيب مراوصلا انمكل اوراج

 هلوقك - لاخلا ىضتقمل اقباطم اتالم نوكي نا ثلاثلا
 كيلا معنص ام راثآ ىلا 2 تظناوضرالا ضاير يف لمأت
 نك 1 فقل 5 ىادعاب . .,تاصحاش نيط نم. تروع

 دلل نحل هلل راب 2 تادعات دعربلا كشف لع

 يفاثلا |صقلا
 يفاعأا ييلاسا يف

 0000000 0 م اهزوتم تالتخا ف ىلاملا ببلاسا

 عاشام ركذلاب اهنم صخن نكل : ةديدع قو يدفصلا لاق اك

 هتروصب 5-1 2 أم وهو ركبملا ىنعملا "يلوا

 عاقل لوقك



: | 

| 
 أ

| 
]| 

| 
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 اذ

 غيلب_لك نوكيف يفاحملا ىلا ةعجار ةغالبلا نأ بنرقي هيلعو غيلب
 نم نأ ملعاو :اغيلب يصف لك سلو الكتم وا ناك امالك ًاحيصف
 نايبلا هلا مات ةحاصقأا نا ةحاصفلاو ةغالبلانيب قورفلا ىلجا

 : ىنعملا نود ظفالاب قلعتت ةلالا ن ال طقف ظفللا لع ةروصقم يصف

 : ىنمملا لع ةروصقم اه اك بلقلا يف ىنعملا ءاهنا يه امنا ةغالبلاو
 لوانتل ةغالبلاو ظفللا نمضتن ةحاصفلا فنا ىلع ليلدلا نمو

 فورخلا مقم وهن ذأ اعل 0 الو أحيصق ىبسي ءاغببلا نا ىنعملا

 هيدّوي يذلا ىنعملا دصقي سلو [إ

 يئاعملا لع

 لوللا بابا
 يناءملا ملع يف

 ل والا 0

 0 ع حم ملا

 احلا ىضتقم ظفللا قباطي اهب ينلا يبرعلا ظفالا لاوحافرعت ا
 تايكرلل' رع ثعلا انكي ةبوةيرملا 1000 نموه
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 : هلوقك القث مالكلا يف ثدحي هنال تاغصلا يلاوت نم ًاسداس
 ”سرش نبل رم ولح ٌرعأ ثا ”ضغبم "يم ديعب ناد

 لردك تاكل رفات نم مبان
 ٌرِبق ربرح ربق نرت شيلو د“ رق ب راجع سرج ربقو

 عبارلا لصعلا

1 
 ةغالبلا ةيهام

 ""لاحلا ىضتقمل حيصفلا مالكلا ةقباطم يف ةغالبلا
 ظ ملكتملا ةغالبو مالكلا ةغالب نيعون ىلع شو

 | || ةروصنسحا يف بلقلا ىلا ىتعملا لاصيا يف مالكلا ةغالبف
 | || مالك قيلت ىلع اهي ردنتي ةكلم يفك ملكتلا ةغالبو ظفللا نم

 نال مالكلا تاماقم فالتخال ”فلتخم لاخلا ىغتقم نا )١(

 توافت نيع اذهو ماقملا كلذب قئاللا رابتعالا رياغي ماقملا اذهب رابتعالا
 رابتعالا بسحب وه امنا ماقملاو لاخلا نيب رياغتلا .نال .لاوحالا تايضتقم
 ريخاتلا .ماقم نيابي ميدقتلا ماقمو ٠ فيرعتلا ماقم نيابي ريكنتلا ماقف

 ةاواسملاو بانطالا ماقمنيابي زاجيالاماقمو ٠ فذحلاءاقمنيابب ركذلا ماقمو

 هيينلا نال ةنيابم امهنيب ناف هلبالا باطخ عم هيبنلا باطخ اذكو
 بساني ال ام بواقلا عماجمب ةذخالا ةفيطللا تارابتعالا :رم هبساني

 فالحل ابفكا ذاماو يناعملاحوضوو مالكلا باهسا يعدتسي هلبالا نال هلبالا
 مهفي ةراشالا نم هيبنلا نا هنع ليق كلذلو
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 ةباكلا نه ةبحالا قارف مزلي اع ةيانك عومدلا بكس لعج هناف
 ع ةياك ن 0 10 3 نال 00 نزحلاو

 2 0 عن
 7 كي مكاذ نكلو تنكو انك تنكس تسع 2

 هلوقكو
 اذاذ تشي و اذاذهةبسيو اذ باتغي اذواذ ا اذه

 1 عمسمو داعس نم ىأرع تناف 1 .لدنجلا .ةموح ىعرج ةمامح

 اوت نك : نقنلا ن ه تدحي هيف يلخفللا ديقعتلا لعجو طظفللا اذهب ةقباطم

 ىرجامو ظافلالاراز و كظِن ريغنملاعفالاو تافصلاو رئامضلاو تافاخلا

 | هللاو ةجاصفلا تايزاهب ىضرت ال ذاتسا يار اذنه كل 200

 اهئاذ ةظفالا يف لقثلا بحوملا يا لقنلا بجوملا راوكتلا هلوق )١(
 هلوقك* ديكوتلل ةظفللا زاوكت اعظق ةحاضتلا 21

 ”لاح لاح ىلا [تلقن (اوانلا كاد قيقح قيقح

 ةدعاتلا يف هيلا ناشملا رمشلا فب ىوت جة دئافاالب زاركعلا حيبق باعي امناو

 رئامضلا ىلع ناك هيف نفرض رغاتلا ناكف

 ىعرجلاو ضعبلا دنع سونام جيصفب اذه سيلو لدنجلا ىلا ةموحو ةموح

 لددجلاو اًثيش تبننال لمر تاذضرا يو عرجالا ثنوم ءاعرجلا فيفخت
 داعس نراف ةخيم ٌةرفق ضرا ةمامح اي ىععما لوقي ةراح تاذ ضرا

 كمعسو كارت



 ريراهدلا رهد ف ضرالا ماي! 2002-005 اومالا ثرآولا ن ثعايلاب

 ول مك يضغفللا ديقعتلا نم 0

 )كارا هوبآ, رس هماوبا ١ ١ 5361 ننانلا يق هلم امو

 وهو هتخا نبا الا هبراقي "يح حودملا لثم سانلا يف سيل يا

 ةرهاظ ريغ ةمهبم هترابع نافذ كلملا عملا يا 3 ماشه
 ك4.م دار لع ةلاللدلا

 0 50 اع لوقك : ىونمملا 6 3 2
 التف ردنا يانيعوكتتو *:اويرقتل ع اال د

 ةهج [2رهوهو هانعم ىلع ةلالدلا ينخ مالك داريا وه ديقعتلا (1)

 ىلع اهيدقثو ظافلالا ريخاتك ظفللا ةهج نق ٠ ىنعملا ةهج نمو ظفللا
 تبلايفىرت 5 ةمزالتملا ءايشالا نيب كاذ ذا لصفلا لوصحو اهبعضاوم

 الا فرشلا يف هب راقي يح سانلا يف هلثم امو ٠ ريدقتلا ناف ٠ روكذملا
 00 ه1 لئاخ حودملا اذهتوبا وغايتنلا كاملا كلذ ءاوبا'كللغ
 يطظفللا ديقعتلاب نوما ريخاتلاو ميدقتلا

 ىلعظفللا يف ةلالدلا ملكتملا ديري ناوبف ىنعملا ةهج نم اماو (؟)

 5 ءاحصفلا ا 0 ف كل ذك سلو هداقتعا 2 ها مزال

 لعجو٠ يع هديعرررسا يككذت ىلا تيلااف ا

 ا لا د ان كلذ فواد هنا ترقي نورسلا نع ةياتك كلذ
 1 ىنهذلا لاقتنالا

 00. هيلطاس سابشلا تينا لحب بطلا نيدلا كقرش نانعلعاو
 بكس ناىأر هنال يونعم ديقعت هدنع هيف سلو ةنسحلا ةقباطملا نم ما

 .اههنيب تلصحخل رورسلا نع ةرابع دومجاو ٠ نزلا نعةرابعتسيلايف عومدلا



8 

 ""' كالاملار ورظيرورعي واشيحج  اهريغب يسمي و راموع ؟لظي

 هلوق يف للجالاك ّيوغللا سايقلا ةفلاخم نم الأ
 هيا زالا ميدقلا درفلا دحاولا لاجالا ريلملا هلل ثدجلا

 ظ هلوق يف سيراهدو ”رطاكمعبلا ىف ةحاركلاب نم اي
 ا راع اع ةيلات ءاوسع راو سمالا "خلا امل تلق دق

 متادرفم ةحاصف دعب هتمالس صف بكرملا يف اماو
 | ةفلاخم مثاق فعضلا كلذو : فيلانلا فعض ْنم ًآالوا

 - ورص هلإف ريخاتك روبجلا دحع رولا يوحنا نوناقلا

 دك يسد ايت ل ل سا سحلا يدقلو
 0 لف نسحو 8 اليغلا ايا هوثب ىزح

 نحال كوتك_ الا ا دعب لصتملا ريعشلاب ناتالاو

 ل داس يضرك نو يدم ماه يلع اي كالا سي

 ريمضلاب ناالاو : كارا ايلا : لوقي 3 0 ًالابريمخلا 0 !

 مهضعب لوخك هاا عم

 ةظفل لحم دي رف ةظفل عضو ناك هتبلايو اديرف يا اشحجهلوق (1)

 | ةنسحدي رفةظفأكالتوةحيبقلا5 كلا ظاقلاللا نم هذه نم هذه ناف شخ

 | هل غومم ال ثيح ماغدالا كفف لجالا لوقي نا ةقح ناك (؟)
 سيلاو ةنجادلا ةليللا ءاوسعلاو ريصقو ففص يا سمالا مفلطا ()

 ظ الو“ عوسملا وهو سرهد عمح سي. راهدلاو ءاوسع لثم ةملظلل ةيليللا

 | نيحيبقلا نيعضولا تعمح ىبلا ةزكتملا ظافقلالا نم تببلا اذه يف ام ىتخي

 ] قوذلا ىلع ةهيزك عمسلا يف ةظيلغ اهناو ةبيرغ اهنا يف



 ثاايثاا لصفلا

5 
 بكرملا ةحاصفو درفملا ةحاصف

 فورألا رفانت رم الوا هتمالس يف' درفملا يف ةحاصفلا

 ا هلوق َّق تار ت1

 000 يت نملشلا لج - لعلا لل كاورشتسا | تابع

 ملوق 0 شيحملاكجيبقل او ةعايشلا نم اناث

 د1 ةيعف هيج ناكل لارصبنالا قوام تناك انا لامع سالا فولط

 جراخت نع فلتاي ”توص هنال ظفللا وه امنا عمسلاب كردي يذلاو ٠ ععمساب
 نسحلاو حيبقلا وهف ههرك امو نسحلا وهف هنم معملا هزاتسا اف فورخلا
 هجين ناككاهذضدهنال ةحاصفب فوصوم ريغحيبقلاو ةحاصفلاب فوصوملا وه

 | مهجاحتحا نكلو ٠ نسما الا عضي مل عضاولا نا ضيا اوجتحا دقو

 | جولسعلاةظفلو نصغلا ةظفل نيب قرفي ال نا ىلا هلهج غلبي نم هنال لطاب

 | باوجب بواجيو بطاخي نا يغبشي ال سكودفلا ةظفلو دسالا ةظفل نيبو
 ] ريثالا نبا لاق اك

 | نيثلا عوقو اهيف رفانتلا هجوو تاعفتر٠ يا ٠ تارزشتسم هلوق (1)
 | صاقعلاو ةباؤذلا يو ةويدغ عج رئادغلاو يازلاو هاتلا نيب ةنكاسلا ئ
 | يوطملا ىنخلاو رعشلا نم ةعومجلا ةاصخلا يا ةريفضلا نثو ةصيقععمح |

 لودسملا لسرملاو



 :[| نارتقا يف موظنملا دقعلا مكح كلذ مكحو هعضاوم نع ارفان اَقلق |

,/ 

 اهل ةلكاشملا اهتخاب ةولُول لك
 فالتتخا ىلع مالكلا كلذ :رد دوصقملا ضرغلا ثلثا

 ْ موظنملا فعلا 4ف 0 يذلا عضوملا كح كلذ مكح و هعاونا

 ل

 ارواعو ودعا يف ةدالق لعجي ةراتو سارا ىلع اليتكا لعجي لعجن ةراتف

 نذألا يف منش لعجي
 دارملا“ امه ةروكملا ةقالفلا هذه "يرن قاتلا

 كلذ ىلا هبتئاف ةغالبلاب دارلا يف اهتلمجب ةثالثلاو ةحاصفلاب

 يا نم مهاوقب اوهتحاو ٠ ةحيصف اهاك ظافلالا نا مهضعب بهذ(١) .

 دساف مهبهذق ٠ هوامعتساىتح ظافلالا نم نسحلا رثنلاو مظنلا تاب ل ملءدجو

 يتلا ةسوسحلا رومالا نم اذه نا وه مهضارتعا ىلع باوجلاو ٠ ىرت سَ

 0 ةلخاد ظافلالا نال ٠ اهسفن نم اهدهاش

 || الا ٠ حيبقلا وه هنعرفنيو ههركي يذلاو نسحلا وه هيلا ليعو عمسلا
 ظ ل توضو ريطلا نما للبلا توضاارزتس معسل نا

 يف كلذ دحجيالو راما قيهن هركي ك كلك هنغ رمنياو فارتلا ف 7

 ةنزملا ةظفل نايف فالخال هناف ىرجلا اذه ةي راج ظافلالاو ٠ سرفلا ليهص

 نم ثالثلا تاظفللاهذهو ٠ قاعبلا فالخب عمسلا اهذلاتسي ةنسح ةميدلا وا

 ةميدلاو ةنزملا ىتظفل ىرت كنافاذه عمو ٠ دحاو ىنعم لعل دتيثورطملا ة ةفص

 اهاروع يرجح 5 قاعبلا ةظفل ىرتو لاعتسالا يتفو أم اهارجت ىرج امو

 ند اف ةحاصتنلا ةقيقحب لهاج رامعتسا امغاف عايعتسا ناؤ ليعمل ل 00

 هنال نيب اًرهاظ ناكامناو نيبلا رهاظلا وه ظافلالا نم يصغلا ناعم



١ 

 000 11 نم رقألا هتدافتسا ام ىسكلاو

 عاسالاو بوأقلا ةنعاب

 عورف اهنمو لوصا اهنم امسقرشع يثا ىلا مسقيوهو
 يناعملاو ةغللاو قاقتشالاو وحنلاو فرصلا : يق لوصالاف

 ءاشنالاو رعشلاو طخلا يف عورفلاو ةيفاقلاو ضورعلاو نايبلاو
 يناعملا لعل اليذ هواعج دف عيدبلا اماو : خيراتلاو تارضاحملاو آ

 مسارب امسق ال نايبلاو ||

 يناثلا لصفلا

 ف
 اهتاكحلاو [ظورشو ةخاضفلا ةنعام

 ىلع لدت اهلك ةريثك نراعم ىلع ةغللا يف قلطت ةحاصفلا م 32 0 3 0

 الو ملكتملاو مالكلاو ةمكلا يف بفصو ىلا افرع تلقت مث روهظلا
 ةيظفل ةعانص يو روهظو حوضو ةسبالم نم فصولا كلذ ولخي

 : روما ةثالث ىلا اهبلاط جاتحي

 هىلاللا مكح كلذ مكحو ةدرفملا ظافلالا رايتخا لوالا

 مظنلا لبق قتنت اهناف ةددبنملا

 مالكلا ءيسمي الثل احل ةلك اشملا اهتخا عم ةلك لكمظن يناثلا



 لوألا زصفلا

 هماسقاو هعوضومو بدالا لع ةيهام

 - مث

 اظفل برعلا مالك يف لطخلا نع مهب زرتحي َّ بداللا لع

 - 0 ل يكل 0-2 0 0 .٠

 ةيكذتو كرادملا فيقثلو لقعلا بيذهت هعوضومو ةباتكو
 روثنملاو موظنملا ينف يف ةداجالا همم دوصقملاو باقلا ٍ

 : هيلو ناعون وهو ْ

 لاعفالا نيم, تاق وهو دارا نمل هلل هيدر ام نم يسمتلاف ْ

 عابطلا م 4 ىلع ةلاملا |

 ماقتلاهنمفرعتي اع بدالا ٠ لاق . رخآ دحب يواؤيعلا ءدحو ( 1)
 ةهح نم طخللاو ظفللا هعوضومو * ةيامكلاو ظافلالا ةلداب رئامغلا يف اع ْ

 دصاقملا نم ناسنالا سفن يف ام رابظا هتعفنمو ٠ يقآعملا هلا يا ٌْ

 وهو ٠ ًابئاَغ وا ناك اًرضاح يقاشالا عونلا نمرخا صخش * ىلا الاصياو ْ

 ناويلا عااونا رئاس ىلع ناسنالا رهاظ زيمت هب و نانبلاو ناسللا ةيل> |



 رطاخلل قرو ٠ رظانلل

 - نيسرادلا ةبلطلا هب مفني نا هللا لسا اذنتاهو

 ققوملاوهف : نيعلاطملا بابلال دئاوف م هلعجيو
 يق لامالا ققحو ٠ باوصلا ىلا

 بالاو دبا



 بلاط لك ىدا دامي ادا ًرفس لأ - ركفلا دنز يروتسال
 . ةغالبلا تار ذش ومتاهتح نم ليصحتلا هانبا سيتقيف '

 ٠ ةعانصلا هذه ةناكم عيفر نوهقفي ههنك روغا وربسأم اذا ىتح

 دراوم دشني نرم ةلغ عقنتال ٠بدآلا ملع بتك تناكألو
 هئدايم 21 ترذتساو ٠ ةرخازلا هروحب يف تضخ. برالا

 كو ال لصف م 2 نم فئارصص توهصتو ٠ ةرهازلا

 رفسي رفس مشل تيدصتو راهدالا رم هسردي الو ٠راصعالا

 هام قرقرتي : هينابم قئاقر هنكت اع 0ك  هيناعم قئاقد نع

 || ٠هدئارف طعم _:رم فراعملا ررد طقتلتو ٠ هدراوم نم دئاوفلا

 || ةقاشرو ٠ هلاونم راكتباو ٠ هتاضمتم حاضياو هتارابع ةلوهسل كلذو

 | هتفطتقاو كلا ءاغلب تا 6 كاع م نيحو' ٠ هلاثما

 ٠ نيلطاعلا دايجا اهيىلحت ةدالفتعلا ٠بايلالا يود قئادح نم

 :بهذلا دئالق هتيعسف٠ تريلاطلا شاغر ئاكردلا 1

 ش بال

 | نم يلطلا لعتور هيلا, ىضت ل مديخلا

 ' را اقلاو ينادلا لا تفاح 3

 ا 0 يداوب 2 ءاجرالاو قافالا

 قار ام: ةناَتفلا :ةزحاشلا هفطو همئاطل نم فرط



 عيدبب ناننالا كر شاو:: هتان, الع طاخا يذلا | هلل دجلا

 كيسا“ ا 0 دما ٠ هتافص

 |١ ىلاعت هترعل ترضو كراكو 0/10 نع رق 17 ْش

 "انا ملا كدت ٠ ةميع دج كالسأو يخي" يشل ودع

 عبسلا يف ىهدزا ام ىنسالا هعما ركشتو ٠ نارمتلا 4 ىنسملا ||

 نادقرفلا دادشلا |[

 مولع لاحر ظحم ةيقرشلا رايدلا يفاغم تناكألف دعب اما ظ

 براوغ نيطتم ٠ راصمألا رئاس نم بآلطلا اهم - ةيرعلا ظ

 :راطخالا بوك رو قاشملاّشِتنيلابم ريغ ءراحبلا تارايتو ديب ظ

 | د1 د14 ايو لبللا داوس اهتسارد ىلع بابكنالا ةيغ
 08 0 الملا اهنانفا راك ءان 3 - ها

 ين | سرغ لوح نوفوادي أب 1 0 تر كو ءاليحلا ءال 0

 لمالا بابع ىلا فرالا رئاطب نوقدحي و ٠ ّىنج نولوانتي الو
 ال را قالا ا ةلجلا سلا ره اي نكد



 ةدمتلا تايالولا يف
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 00 حرسنملا رحب

 0 فيفا ”

 قا عراضملا /

 ا تضيق

 908 ثدحلا 1

 ا نييسامتخا نيرحبلا يف عبارلا لصفلا

 ا براقثملا رحب

 8. كرادتملا رحب

 8م رحبالا تازاوح يف نما 0
 ةيفاقلا يف عبارلا بابلا
 ناو اهفور>و ةيفاقلا ةيهام يف لوالا لصفلا

 م ةيفاقلا تاكرح يفآ نا

 *14 ةيفاقلا عاونا يف ثلاثلا ٠

 18 ةيفاقلا دودح يف عبارلا بإبلا

 نايا ةيفاقلا بويع يف سهاخلا لصفلا

 5 ةيرعشلا تازاوجلا يفسداسلا لصفلا

 قادما يللا نيدلا ىنص ةمالعلل رحبالا راصتخا

 مع
 "او هك



 "0 سايثقالا

 نفع 3 حيملتلا

 | مع عوجرلا
 ٠ انا ادن ٍإ ماتللا نسح

 [ ؟04.1ب  هنم فلاتي امو رعشلاو ضورعلا ةقيقح يف لوالا بايلا

 000 لهب لقا ةفئازجاو رعشلاو ضورعلا ةيهام ف . لوألا لمعفلا
 000 1 ل كارتلاو داتؤالا» تايسالا فيلات ىف. قاتلا ردقلا
 ا ضورعلا "احا لان ف تلاعلا كا
 | 9 هفانفاو تدبلا ف عبارلا لضفلا

 | ةعاواو فاح ن :رم ةحيحصلا ءازحالا قحلي ام يف ىفاثلا بابلا

 | 10010 لاهل تارييغتلاو فاحزلا يف لوالا لصفلا
 ا 035 ةلعلا ةيهام يف يئانلا لصفلا

 ْ ؟ريب 0 1 فاحزلا ىرم يري ىتلا للعلا يف" ؛ تلانلا لغفلا

 ص00 ءازجالا قحلت يتلا تارييغتلا لود
 ١ 14 كف رجبالا يف ثلانلا ب ازلا

 ”0010 ا 15 ١ ابمانقاو نوحبلا ةدعو رحبلا ةيهام يف لوالا لطقفللا
 050 ةجحزتملا ةينالدلا رحبالا يف يفانلا ليففلا

 ا ةيعابسلا رحجبالا يف ثلاثلا لضفلا' |[
 ”١ 4 رفاولا خت ||

 أ ةيل !زال لماكلل ||



 ةحفص

00 52 

 نجماب عاسنالا

 قو ريسفعلا

 قدك ليلعتلا نسح

 1 تاندقلا

 53 فلشخملاو فلتاوملا عمج
 عما عابتتسالا

 انتر جييدتلا

 اك تذلا عادبإلا

 ؟ةهه مادختسالا

 ؟ها/ نايصعلاو ةعاطلا

 ؟ه/ عيرفتلا

 قيل مذلا ضرعم يف حدملا

 0 ديدعتلا

 9 ةجوازملا

 0 نايبلا ف

 35 ةلوهسلا

 نواح جامدالا

 للا سارتحالا

 55 للطلا ةعارب

 56 ' ضارغعالا
 0 ةاداسملا

 86 دقعلا



 زوفص

 ؟اه ظفالا 6 ظفللا فاللغئا

 ان مهوتلا

 "14 نيئيش نيئيش هيدشت

 555 نزولا عم ظفالا فالتئا

 0. طسلا

 5 باجيالاو ىلسلا

 نان يلكلاب هقاحلاو يزل رصح

 نارك دئارفلا

 26 ناونذعلا

 رح قحنلا نكح

 "7 ضي رعثلا

 كرا قافتالا

 3” نزولا عم ىنعملا فاللتنا

 ني ساكعنالاب ليقس ال ام
 "ا فداتلاو بديلا

 0 عيزوتلا

 نايات ماحسنالا

 50 عاديال

 مو نيكعلا

 فب ءيبستلا

 ب ةناهتسالا

 ” موب ليصفتلا



 فادرالا

 ةيانكلا

 مزلي ال ام موزل

 ةدراوملا

 ديرجتا
 زاجل



 حا

 ١6 يمالكلا بهذملا

 ا هه عيشوتلا

 ١6 ةيسأنملا

 ١8 ليكتلا

 ١م سكعلا

 5ع ديدرتلا

 1 ةفاايملا

 ١3 قارغالا

 ا ٌولغلا

 اه لاغيالا

 ١5 هباحياب ءىشلا ىفن

 ١57 ةراغالا

 ١7 رداونلا

 ١ ميشرتلا

 8 عما

 ١ا/؟ قيرفتلا

 ١ا/* ميسقتلا

 ا فيرفتلا عم عملا

 ١ا/ه ميسقتلا عم عما

 ا ىنعملا عم ىنعملا فالتتنا

 ااا كارتشالا |

 هيكل زاجيالا

 اما دكا 2



| 
 9 بحوملاب لوقلا

 3 ناتتنالا

 0 ةضقانملا 0 9

 3 ءافتكالا 0 1

 0 فارطالا هباشت

 3 كاردتسالا

 39 ءانهتسالا

 0 عي رشتلا

 0 فراعلا لهاجت سس كك

 3 مييمعتلا 00 ل

 9 عماجلا مالكلا

 9 هيجوتلا

 0 مسقلا

 0 ةراعتسالا

 ُ ريظالا ةاعار٠

 39 صلختلا ةعارب

١20 
 4 راركتلا 0

 ةي روتلا
امهاا)ا#ا#ا#ا#ا#الا

جبلة #__#آ
 هب 



 قحاللاو ليذللا ناحل

 هلأ

 يونعملا *
 قامطلا

 دارطتسالا

 ميتوتلا

 ةلباقملا

 رشنلاو فللا

 لولا

 تافيلالا

 فيوفتلا
 دا هي دارا كل
 ”هسفن ءرما باتع

 نمل لعزجتا در

 ةبراوملا

 حدملا ضرع يف ءاجحلا

 باقملاو يظفنلا



 لسوملا.ز اجلا ين . يناثلا لقا

 ةراعتسالا ةقيقح ف تلاقلا لكلا

 عماجاو نيفرطلا رايتعاب ةراعتسالا يف عبارلا لصفلا

 راعتسملا ظفللا رابتعاب ةراعتسالا يف سماخلا لصفلا

 ةحشرااو ةدرحلاو ةقلطملا ةراعتسالا يف سدا!الصفلا

 ةليخلاةراعتسالاوةباتكلاب را 7

 ةيانكلا ةقيقح يف عباسلالصفلا
 ةيانكلا ماسقا يف نماثلالصفلا
 ينايبلا ضقنلا يف عساتلا لصفلا

 ءاشنالا ملع يف ثلاغلا بابلا

 هئدابمو ءاشنالا لع ةيهام يف لوالا لصفلا

 ءاشنالا صاوخ يف ” يناثلا لكلا

 ءاشنالا بويع يف كاانثلا لصفلا

 ءاشنالا تاقبط يف عبارلا لصفلا
 بيرعتلا يف سماخلا لاقل

 اهتم. دوصقملاو تاماقملا يف سداشلالثقلا

 اهماسقاو ةياورلا يف عباسلا لصفلا
 تارظانملا يف نماثلا لصفلا

 هتدئافو هعوضومو خيراتلا ةقيقح يف عساتلا لصفلا
 هماسقاو ؟راتلا ناكرا يف رشاعلا لصفلا

 8 عيدبلا ملع

 علطملا ةعارب

 قفلملا سانجلا



 هتاوداو رصقلا قرط يف سداسلا لصفلا

 مالكلا ميسق ُْق عباسلا لصفلا

 لصفلاو لصولا يف عبارلا بابلا
 لصفلاو لصولا ةيهام يف لوالا لصفلا

 نضفلا قطاوسييف  يناتلا نلقفلا

 كضولا  نطاوم يف تلاتلا لضفلا

 عماجلا يف عبارلا لصفلا

 بانطالاو ةاواسملاو زاجيالا يف سماخلاٍبابلا

 زاجيالا يف لوالا لصفلا

 ةاواسملا يف يناثلا لحثلا

 تانطالا ين ١ تلاتلا!لففلا

 رهاظلا عضوم رمشملا عضو يف مبارلا لصفلا

 نايبلا يف لوالا بابلا

 هئدابمو هتباغو هعوضومو نايبلا ملع في رعت يف لوالا لصفلا
 هناكراو هيبشتلا ةيهام يف يناثلا لصفلا

 هيشتلا يفرط يف تلاتلا لضفتلا
 هييشتلا هجو يف عبارلا لصفلا

 هييشتلا ةادا يف سماخلالصفلا

 هيبشتلا نم دوصقملا ضرغلا يف سداسلا لصفلا

 هيفرط رابتعاب هيبشتلا يف عباسلا لصفلا
 هتاذا رابتعاب هيبشتلا يف نمانلا لصفلا

 زاجلا ماكحا يف يناثلا بابل
 زاجلاو ةقيقللا يف لوالا لصفلا



 رسما ٠

 تالا تسرع

 ةوقك 0 / َْو اربع اوكا 2

 5. : , بدالا ملَع ةئطوت

 : هماسقاو هعوضومو بدالا ملع ةيهاميف لوالا لصفلا
 1 اهماكحناو اهطورشو ةحاصفلا ةيهام يف .اثلا لثفلا
 1 نكرملا ةحاضفو درتملا ةحاضف'يف تلاثلا 00
 ١ ةغالبلا ةيهام يف عبارلا لصفلا
 ١ يناعملا ملع يف لوالا بابلا

 ١ اهتحصو يفاءملا ةقيقح يف لوالا لصفلا |
 4 يناعملا بيلاسا يف يناثلا للا

 رس هميسقنو دانسالا ةيهام يف تلاثلا لصفلا |.
 | هيلا دشسملا لاوحا يف يناثلا ك0 ||

 1 ءركذو هيلا دنسملا ىنح يف لولا
 7 هريكنتو هيلا دنسملا فيرعت يف يفاثلا_لصفلا:
 7 واصقو هيلا دنسملا عابتا يف ثلاثلا لصفلا
 5 هريخأتو هيلا دنسملا يدق يف عبارلا لصفلا
 5 ظ دنسملا لاوحا يف كلاثلا بآل أ

 ل هرك ذو دنسملا فذح يف .لوالا لصفلا | ْ

 ا هلاجاو كسلا دارفا يف . يتانلا لصتلا | ٠
 0 هفيرعتو دنسملا ريكتت يف كلاثلا لضفلا |[ ١1

 كَ هميدقلو دنسملا ريخات يف عبارلا لصفلا
 مه لعفلاب تاقلعتم لاوحا ||

 ص هماسقاو رمهقلا ةقيقح يف سماخلا لصفلا ١

3 
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